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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО НАГЛЯДУ
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ
ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ
ТА ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ
ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ
ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН
Упродовж поточного року завдяки вжитим прокуратурою заходам у Харківській області вдалося досягти певних результатів у здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян.
На цьому напрямі роботи органи прокуратури області опрацьовували такі
пріоритетні питання, як захист конституційних прав в’язнів, приведення умов
їх тримання до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів, запобігання злочинним і корупційним діянням у сфері службової діяльності органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої
служби України, додержання законодавства щодо гідних умов та оплати праці
засуджених.
Реалізація розробленого комплексу заходів, жорсткий контроль за їх виконанням дали можливість забезпечити систематичний прокурорський нагляд за
діяльністю органів та установ виконання покарань області.
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Значна робота проведена з метою недопущення випадків катування, іншого жорстокого поводження зі взятими під варту та засудженими особами.
Під час здійснення нагляду працівники прокуратури області та місцевих
прокуратур налагодили співпрацю з фахівцями контролюючих органів, представниками громадських та правозахисних організацій, які залучаються до
проведення перевірок додержання законів та конституційних прав громадян в
установах виконання покарань області.
Завдяки вжитим організаційно-практичним заходам покращено стан правопорядку в місцях попереднього ув’язнення, обмеження та позбавлення волі.
У піднаглядних установах не допущено погіршення умов тримання в’язнів, масових безпорядків, групової непокори, захоплення заручників, дій,
що дезорганізують діяльність таких установ, особливо тяжких кримінальних
правопорушень, інших надзвичайних подій, які можуть набувати суспільного
резонансу.
За документами прокурорського реагування керівництво Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому установ вжило заходів щодо максимально повного завантаження роботою засуджених.
За період, що минув з початку цього року, в зазначених установах чисельність
засуджених, які працювали на оплачуваних роботах, становила 1255 осіб, або
47% від кількості працездатних, тоді як загальнодержавний показник був 34,3%.
В установах відсутня заборгованість з виплати заробітної плати засудженим, у тому числі звільненим з місць позбавлення та обмеження волі, а також
щодо відрахування платежів з єдиного соціального внеску із заробітної плати
в’язнів. У поточному році середньомісячна заробітна плата засуджених сягнула 2261 грн за середньодержавного показника у 2010 гривень.
Окрім того, прокурори перевіряють додержання вимог законодавства стосовно забезпечення режиму тримання осіб у спеціальних приміщеннях органів
Національної поліції у Харківській області.
Сьогодні сім ізоляторів тимчасового тримання, які наявні в області, а також 36 з 47 кімнат для затриманих чергових частин органів Національної поліції відповідають вимогам національного законодавства та міжнародним
стандартам.
Органи прокуратури області принципово реагують на порушення, які виявляються під час перевірок з питань додержання вимог законодавства щодо
виконання адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт.
Наприклад, завдяки використанню Ізюмською місцевою прокуратурою повноважень представницького характеру в системі адміністративного судочинства Шевченківська селищна рада погодила органу пробації вид та перелік об’єктів, на яких правопорушники повинні відпрацьовувати суспільно корисні роботи.
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Постійно перебуває у полі зору органів прокуратури області стан організації нагляду за додержанням законів при виконанні рішень судів стосовно осіб,
засуджених до покарання у виді позбавлення волі та арешту, які на момент
набрання ними законної сили не перебували під вартою, а також яким судом
змінено звільнення від відбування покарання з випробуванням на реальний
термін.
Так, з метою своєчасного виконання судових рішень цієї категорії запроваджено проведення спільно місцевими прокуратурами та підрозділами поліції
й судами у межах територіальної юрисдикції цих прокуратур щомісячних взаємозвірок щодо направлених рішень стосовно осіб, засуджених до покарань у
виді позбавлення волі та арешту, які на момент набрання ними законної сили
не перебували під вартою, а також яким судом змінено звільнення від відбування покарання з випробуванням на реальний термін.
До того ж в прокуратурі Харківської області здійснюється щоквартальне
опрацювання інформації філії державної установи «Центр пробації» в Харківській області щодо засуджених, яким судом скасовано звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлено відбувати покарання у виді
позбавлення волі, та державної установи «Харківський слідчий ізолятор» щодо
фактичного виконання відповідних рішень судів.
Значна увага приділяється питанню виявлення та припинення діяльності реабілітаційних центрів та інших громадських чи релігійних організацій, у яких,
удаючи лікування від алкогольної або наркотичної залежності, примусово тримають громадян, до яких застосовують катування, протиправне примушування до праці чи інші незаконні заходи впливу.
Так, упродовж 2019 року органи прокуратури області спільно з органами
Національної поліції та Служби безпеки України виявили два реабілітаційні центри для алко- та наркозалежних осіб, у яких вказані особи незаконно тримались наперекір їх волі.
За фактами незаконного позбавлення громадян волі у цих закладах, відбирання у них паспортів чи інших документів, що посвідчують особу, катування
та примушування до праці розпочато два кримінальні провадження, досудове
розслідування у яких поки що триває.
Важливо, що внаслідок роботи на окресленому напрямі діяльності із так
званих реабілітаційних закладів звільнено 51 особу.
Загалом упродовж поточного року з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, органи прокуратури області внесли 477 документів прокурорського реагування, які розглянуто із вжиттям заходів до
усунення порушень вимог законодавства. За результатами їх розгляду при8
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тягнуто до дисциплінарної відповідальності 391 службову особу, скасовано,
приведено у відповідність 82 акта піднаглядних органів та установ. За наслідками проведених перевірок у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 29 кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних
правопорушень.

НОВІ ВИДАННЯ

Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної
конференції (19 вересня 2019 року). Київ: Національна
академія прокуратури України, 2019. 188 с.
ISBN 978-617-7800-02-5
У збірнику матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції «Професійна підготовка суддів,
прокурорів та працівників правоохоронних органів:
національний і зарубіжний досвід», співорганізаторами
якої виступили Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Кваліфікаційнодисциплінарна комісія прокурорів, Національна школа
суддів України, Національна академія внутрішніх справ
і Офіс Ради Європи в Україні, вміщено вітальні слова та тези доповідей її учасників.
Захід організовано з метою об’єднання зусиль науковців і практичних працівників для
визначення стратегічних напрямів удосконалення системи професійної підготовки суддів,
прокурорів, працівників правоохоронних органів, що сприятиме формуванню та підвищенню рівня їх фахової компетентності, впровадженню у діяльність принципів верховенства
права, захисту прав і свобод людини.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції можуть бути використані
у практичній діяльності, науково-дослідній роботі та навчальному процесі.
Докладніше з тезами учасників заходу можна ознайомитись за посиланням: http://
napu.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/VERSTKA_PRJFESINA_PIDGOTOVKA_SUDDIV-1.pdf
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Сергій Сухоребрий
заступник прокурора Вінницької області,
старший радник юстиції

ЗАХИСТ ПРАВ В’ЯЗНІВ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
Місце несвободи – це місце (державне чи приватне), де особа утримується
(поміщається та вибуває), або може утримуватись за наказом будь-якого судового, адміністративного чи іншого органу або за його вказівкою, з його відома
чи мовчазної згоди (офіційні та неофіційні місця утримання) під вартою, в ув’язненні або під опікою, яке ця особа не має права залишити з власної волі або не
має можливості реалізувати цю волю (за фізичним або матеріальним станом)1.
Охоронюваним правом, державою
інтересом
є необхідність функціонування
Забезпечення відбування
державних
органів влади, які опікуються
покарання особам, яким суд
місцями
несвободи.
У таких місцях позкарання за
законно виніс покарання
бавлення
волі,
як
виправна
колонія та
ини, повинвчинені ними злочини,
СІЗО,
–
це
забезпечення
відбування
покане здійснюватися у спосіб, перання
особам,
яким
суд
законно
виніс
пональним та
редбачений національним
карання
за
вчинені
ними
злочини.
нодавством,
міжнародним законодавством,
Разом з цим зазначена робота повинституційних
без порушення конституційних
на
здійснюватися
у спосіб, передбачений
имуються в
прав осіб, які утримуються
національним
та
міжнародним закономісцях несвободи
давством, без порушення конституційних
прав осіб, які утримуються в місцях несвободи.
У статті 22 Основного Закону України закріплено, що конституційні права і
свободи людини і громадянина гарантуються і не можуть бути скасовані.
Вказані конституційні норми прямої дії кореспондуються з положеннями ст. 6 Закону України «Про попереднє ув’язнення» та ст. 7 Кримінальновиконавчого кодексу України (КВК України), згідно з якими особи, які перебу1
Правозахисний фонд «Розвиток»: офіц. сайт. / URL: https://rozvitok.org/infografika/ (дата
звернення: 09.09.2019).
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вають у місцях попереднього ув’язнення, мають обов’язки і права, встановлені
законодавством для громадян України, з обмеженнями, що передбачені цим
Законом та іншими нормативно-правовими актами, а також відповідно до
яких держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну
і правову захищеність та їх особисту безпеку. При цьому засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією
України, за винятком обмежень, визначених цим Кодексом, законами України
і встановлених вироком суду.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура України
становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод
людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Зокрема, до вказаних функцій належить нагляд за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, який
Переважно порушення стосуються
Переважн
прокурори виконують шляхом
матеріальнозабезпечення
проведення відповідних система- матеріально-побутового
тичних планових та позапланових ув’язнених та засуджених, їх медичного
обслуговування,
обслуговуван харчування; кількості
перевірок.
я тримаються в устаноУзагальнення результатів та- засуджених, які
виконанн покарань, та умов розких перевірок прокурорів на те- вах виконання
риторії Вінницької області засвід- міщення їх у житлових приміщеннях;
осіб, які тримаються в дисчили, що у роботі піднаглядних кількості осі
органів допускаються порушення циплінарних ізоляторах, приміщеннях
одиночних камерах;
т
конституційних прав в’язнів у міс- камерного типу,
кількості зас
засуджених, які працевлашцях несвободи.
охоронюваної зони
меж
За інформацією на 2 вересня товані за межами
2019 року, у семи установах виконання покарань (УВП) на території Вінницької області відбувають покарання
2920 в’язнів (у тому числі 38 жінок), з яких: 1676 осіб засуджено до покарання у виді позбавлення волі, 710 осіб взято під варту, 404 особи засуджено до
довічного позбавлення волі, 99 – засуджено до покарання у виді обмеження
волі та 31 – арешту.
З метою захисту порушених прав цієї категорії громадян органами прокуратури області у поточному році у сфері нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових
заходів внесено 166 вказівок, з них 96 – під час виконання судових рішень у
кримінальних провадженнях; 11 – у зв’язку із застосуванням інших заходів при11
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мусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
щодо їх поміщення та тримання в спецустановах та 59 – при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.
За результатами розгляду цих документів реагування до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності притягнуто 112 посадових осіб.
На вимогу прокурорів скасовано та узгоджено з відповідними нормами
25 незаконних актів піднаглядних суб’єктів, в апеляційному порядку оскаржено
одну постанову суду про незаконне накладення адміністративного стягнення.
За втручання прокурорів із дисциплінарного ізолятора однієї з установ виконання покарань області звільнено одного засудженого.
Крім того, у квітні поточного року прокуратурою області зареєстровано
кримінальне провадження за ст. 140 КК України стосовно лікарів медичної
частини № 81 щодо неналежного надання медичної допомоги засудженому
державної установи «Стрижавська виправна колонія № 81», що призвело до
тяжких наслідків – смерті засудженого.
Проте порушення вимог кримінально-виконавчого законодавства відбуваються і надалі.
Переважно порушення допускаються: у сферах матеріально-побутового
забезпечення ув’язнених та засуджених, їх медичного обслуговування, харчування; щодо кількості засуджених, які тримаються в установах виконання покарань, умов розміщення їх у житлових приміщеннях, додержання встановлених
норм житлової площі; стосовно кількості осіб, які тримаються в дисциплінарних ізоляторах, приміщеннях камерного типу, одиночних камерах; щодо кількості засуджених, які працевлаштовані за межами охоронюваної зони.
Санітарний стан приміщень не повною мірою відповідає вимогам Правил
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.
Так, тільки у поточному році прокурорами з цих питань внесено 46 вказівок
про усунення таких порушень прав в’язнів, за результатами розгляду яких поновлено права понад 70 осіб.
Зокрема, за ініціативи галузевого відділу прокуратури області обладнано
відповідно до нових стандартів національного та міжнародного законодавства багатокамерне житлове приміщення для осіб, засуджених до покарання
у виді довічного позбавлення волі (фото 1–4).
Також у цій же установі проведено капітальний ремонт лазні для засуджених, санітарний стан якої до прокурорського втручання не відповідав елементарним санітарно-гігієнічним нормам (фото 5–8).
Під час огляду житлових приміщень звернуто увагу на забезпеченість засуджених у виправних установах встановленою нормою житлової площі – 4 кв. м
на одну особу, а в лікувальних закладах при виправних колоніях у стаціонарі –
5 кв. метрів.
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Фото 1–4. Сучасний вигляд багатокамерного житлового приміщення для осіб,
засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі.

Так, порушення відповідних вимог прокурори виявили в ДУ «Вінницька
установа виконання покарань № 1». Після вказівок прокурорів ці порушення
усунуто негайно, завдяки чому поновлено права понад 20 осіб.
Здійснюючи перевірки, під час особистого прийому засуджених прокурори
вивчали питання повноти та якості харчування в’язнів, адже не у всіх випадках
адміністрація місць несвободи дотримувалась елементарних вимог щодо раціону та якості приготованих страв.
Зокрема, у їдальнях та на кухні з’ясовували питання додержання вимог законодавства стосовно обов’язкового дослідження калорійності їжі, її різноманітності, технології приготування страв, належного санітарного стану.
Відповідно до ч. 2 ст. 115 КВК України засудженим надається індивідуальне
спальне місце та постільні речі. Вони забезпечуються одягом, білизною і взуттям за сезоном з урахуванням статі та кліматичних умов, а в лікувальних закладах – спеціальним одягом і взуттям.
Разом з тим, як засвідчили прокурорські перевірки, практично в усіх установах виконання покарань області засуджені не забезпечені сезонним одягом
13
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Фото 5,6. Санітарно-гігієнічний стан лазні для засуджених до ремонту.

Фото 7, 8. Вигляд лазні для засуджених після проведеного капітального ремонту
за наслідками прокурорського втручання.

та одягом єдиного зразка і взуттям. Однак унаслідок прокурорського реагування поновлено права 55 в’язнів.
У поточному році прокурори також приділяли увагу питанню додержання
прав в’язнів на можливість вільного придбання продуктів харчування та предметів першої необхідності у крамницях установ виконання покарань.
Не у всіх випадках адміністрації УВП забезпечували необхідний асортимент продуктів харчування і предметів першої необхідності, канцелярських
приладів.
Також не повною мірою гарантовано право в’язнів на залучення їх до
суспільно корисної праці як на власних виробництвах в УВП, так і на підвідомчих Державній кримінально-виконавчій службі України (ДКВС України)
підприємствах.
У минулому та цьому роках до праці на зазначених об’єктах залучено лише
близько 500 засуджених, при цьому частина цих осіб усупереч вимогам ч. 1
ст. 118 КВК України працюють без укладених трудових договорів, тобто не перебуваючи на обліку в Пенсійному та інших фондах соціального страхування
України, що надалі негативно позначається на оформленні та виплаті їм пенсії
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та інших соціальних гарантій, відповідних внесків до цих фондів адміністрації
УВП не здійснюють.
Зокрема, під час прокурорських перевірок фахівці Управління Державної
служби України з питань праці у Вінницькій області з’ясували, що значна кількість засуджених тривалий час (близько одного року) працюють на виробництві без трудових договорів та за фактичного відпрацювання ними по 6–7 годин щодня заробітна плата їм згідно з табелями робочого часу нараховується
за відпрацювання лише двох годин на день.
За результатами цих перевірок органами прокуратури області до Єдиного
реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 172 Кримінального кодексу України (КК України).
Відбуваючи покарання в місАдміністрації установ виконання
Адміністр
цях позбавлення волі, засуджені,
покарань допускають
до
порушення виякі відбули певний строк покамог КВК Укр
України під час застосування
рання та сумлінною поведінкою
до засуджених
засуджен
відповідних стягнень,
й ставленням до праці довели
що впливає на
н рішення про їх достросвоє виправлення (отримали закове звільне
звільнення, також трапляються
охочення та не мають стягнень),
випадки притягнення
при
засуджених до
мають можливість раніше вийти
дисциплінарної
дисциплінар
відповідальності за
з виправних колоній шляхом
дріб’язковими
дріб’язковим фактами, застосування
умовно-дострокового звільненстягнень, які не відповідають тяжкості
ня від відбування покарання або
та характеру вчиненого проступку
заміни покарання на більш м’яке
(ст.ст. 81, 82 КК України).
Водночас адміністрації установ виконання покарань допускають порушення вимог КВК України під час застосування до окремих засуджених відповідних стягнень, що впливає на рішення про їх дострокове звільнення.
Наприклад, у Могилів-Подільській виправній колонії № 114 незаконно застосовано стягнення та поміщено до дисциплінарного ізолятора одного із засуджених. Працівники установи, порушивши порядок проведення перевірки
обставин події та застосування стягнення, незаконно помістили засудженого до дисциплінарного ізолятора. На вимогу місцевої прокуратури засудженого негайно звільнено з дисциплінарного ізолятора, а накладене стягнення
скасовано.
Трапляються випадки притягнення засуджених до дисциплінарної відповідальності за дріб’язковими фактами, а окремі застосовані до них стягнення не
відповідають тяжкості та характеру вчиненого ними проступку.
Усього за результатами прокурорського реагування з цих питань у поточному році поновлено права 12 засуджених, одного з яких звільнено із дисциплінарного приміщення.
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Відповідно до ч. 6 ст. 115 КВК України засуджені з дозволу адміністрації можуть із коштів, що зберігаються на їхніх особових рахунках, додатково придбавати взуття та одяг, у тому числі спортивний, оплачувати лікувально-профілактичні послуги, що надаються додатково за призначенням лікаря, отримувати
необхідне за медичними показаннями дієтичне харчування.
З огляду на таке органи прокуратури області постійно проводять перевірки стану додержання вимог законодавства щодо організації медичного
забезпечення та лікування в’язнів. Водночас останні засвідчили, що, незважаючи на реорганізацію системи медичного забезпечення в’язнів та створення
в структурі ДКВС України окремого державного підприємства «Центр охорони здоров’я» з відповідними філіями в регіонах (Філія) та медичних частин
в кожній установі виконання покарань (МЧ) і спеціалізованих лікарень, стан
надання медичної допомоги цій категорії осіб залишається на низькому організаційному та практичному рівнях. Персонал МЧ, який є первинною ланкою у
системі медичного забезпечення в’язнів, допускає численні порушення вимог
чинного законодавства у галузі охорони здоров’я.
Під час перевірки повноти заходів щодо державної акредитації медичних закладів системи ДКВС України в області установлено, що всупереч вимогам Порядку акредитації закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765, в усіх медичних частинах Філії та
Стрижавській багатопрофільній лікарні дійсні акредитаційні сертифікати відсутні.
Через неналежну кадрову роботу керівництва Філії штати персоналу медичних частин та Стрижавської багатопрофільної лікарні залишаються не
укомплектованими (не вистачає 20% кадрів).
Так, засудженим, які відбувають покарання у Вінницькій виправній колонії
№ 86, у зв’язку із неукомплектованістю персоналу стоматологічна допомога
не надається взагалі.
У медичній частині № 114 (Могилів-Подільська виправна колонія) відсутній
фармацевт, який повинен відповідати за лікарські засоби для засуджених.
Потребує покращення матеріально-технічна база медичних частин та лікарні, наявне медичне обладнання майже повністю зношено, декотре – тривалий час не працює.
Зокрема у медичній частині № 86 рентгенологічний апарат не функціонує,
термін дії санітарного паспорта на право експлуатації рентгендіагностичного
кабінету закінчився у червні 2018 року та до цього часу не поновлений, у зв’язку із чим рентгеноскопічне дослідження засуджених, у тому числі обов’язкове
(профілактичне), не проводиться.
Аналогічно з червня 2018 року втратив чинність санітарний паспорт на право експлуатації рентгендіагностичного кабінету у Вінницькій медичній частині
№ 1 (СІЗО).
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У Стрижавській багатопрофільній лікарні понад пів року не працює апарат
для ультразвукового дослідження пацієнтів, що ускладнює діагностику та лікування різних захворювань та патологій.
Не відповідає вимогам законодавства організація лікувального процесу засуджених.
Так, усупереч Порядку організації надання медичної допомоги засудженим
до позбавлення волі лікарі Стрижавської багатопрофільної лікарні не здійснюють щоденні огляди важкохворих засуджених, відповідно, не вносять до медичної документації записи про перебіг їх хвороб, унаслідок чого порушуються
плани лікування, що впливає на термін одужання пацієнтів.
Наприклад, згідно з медичною карткою хворого Л., який перебував у лікарні з 2 травня 2019 року, перший запис про його огляд лікарем зроблено лише на
5-й день, а саме 6 травня 2019 року.
У медичній карті № 503/5 хворого Н., який перебував у лікарні з 7 грудня
2018 року та 1 січня 2019 року помер, лікар визначив ступінь важкості перебігу
захворювання як середній. Попри те, що Н. хворів на хронічне захворювання
легень з тяжким перебігом, що за клінічними ознаками віднесено до важкого
стану, лікар записи у медичній карті щоденно не робив.
Наявні випадки неповного обстеження за протоколами надання спеціальної медичної допомоги, хворих не обстежують на маркери вірусних гепатитів,
не забезпечують противірусну терапію.
Під час перевірки виявлено факти порушення прав ВІЛ-інфікованих засуджених, зокрема, коли за лікування такої категорії хворих засуджений відповідав лікар, який не має спеціальної підготовки з цього приводу.
Допущено порушення вимог Закону України «Про лікарські засоби» та Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувальнопрофілактичних закладах (Правила), затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16 грудня 2003 року № 584, керівництвом та медперсоналом МЧ у Стрижавській багатопрофільній лікарні № 81, медичних частинах
№ 86 (Вінницька виправна колонія), № 114 (Могилів-Подільська виправна колонія).
Також не дотримано норми законодавства щодо зберігання лікарських засобів.
Так, майже у всіх МЧ наказом не визначено уповноважену особу, відповідальну за вхідний контроль якості лікарських засобів, які надійшли до установи.
До того ж, незважаючи на вимоги пункту 3.12 Правил, у медичній частині
№ 114 (Могилів-Подільська виправна колонія) п’ять упаковок такого лікарського засобу, як «Вітаксон», зберігалися при температурі +17°С замість встановлених виробником від +1+2 до +8°С.
Аналогічно з порушенням температурного режиму зберігались лікарські
засоби в медичних частинах №№ 39, 123 (Ладижинська та Літинська виправні
колонії відповідно).
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З метою усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань медичного обслуговування та лікування засуджених органи прокуратури області
у поточному році внесли сім вказівок, дві з яких розглянуто з притягненням
двох працівників до дисциплінарної відповідальності, решта – перебувають на
розгляді.
У цілому наглядова робота органів прокуратури Вінницької області з питань
захисту конституційних прав в’язнів, які утримуються в УВП області, триває.
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Діяльність прокурора щодо запобігання та
протидії домашньому насильству: наук.-практ.
посіб. / С.І. Мінченко, Г.В. Попов, К.К. Арушанян,
З.А. Загиней та ін. Київ: Національна академія
прокуратури України, 2019. 104 с.
ISBN 978-617-7500-83-3
У науково-практичному посібнику висвітлено
процесуальну діяльність прокурора в сфері протидії
домашньому насильству. Зокрема, викладено особливості доказування у кримінальних провадженнях
щодо таких діянь та алгоритм дій прокурора під час
їх виявлення. Значну увагу приділено аналізу міжнародних актів, а також проблемам застосування
практики Європейського суду з прав людини у провадженнях вказаної категорії.
Видання буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти юридичного
профілю, науковців, працівників прокуратури й інших правоохоронних органів.
Детальніше зі змістом видання можна ознайомитись за посиланням:
http://napu.com.ua/book/domashne_nasulstvo-site.pdf
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Іван Колб
начальник відділу нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Київської області,
молодший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВ ОСІБ У МІСЦЯХ
НЕСВОБОДИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У частині 9 розділу XV Перехідних положень Конституції України передбачено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів
функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового
Органи пр
прокуратури Київської обхарактеру, пов’язаних з обмежен- ласті здійснюють
здійсню
нагляд за додержанням особистої свободи громадян, – ням законів у Центральному міжредо набрання чинності законом про гіональному управлінні з питань
створення подвійної системи регу- виконання кр
кримінальних покарань та
лярних пенітенціарних інспекцій.
пробації Мін
Міністерства юстиції УкраїЗгідно з ч. 1 ст. 2 Закону України ни та шести установах виконання по«Про прокуратуру» однією із функ- карань, в яких
яки перебувають близько
цій прокуратури є нагляд за додер- 2 тисяч осіб,
осіб засуджених до позбавжанням законів при виконанні судо- лення волі
вих рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян. Повноваження органів прокуратури під час здійснення нагляду у вказаній сфері визначено у ст. 26 цього Закону.
З метою забезпечення належного нагляду та з урахуванням ст.ст. 2, 9, 26
Закону України «Про прокуратуру», ст. 7 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, відповідно до наказу виконувача обов’язків Генерального
прокурора України від 20 квітня 2016 року № 161 організовано діяльність про19
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курорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Так, органи прокуратури Київської області здійснюють безпосередній нагляд за додержанням законів у Центральному міжрегіональному управлінні
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
України та шести установах виконання покарань, в яких перебувають близько
2 тисяч осіб, засуджених до позбавлення волі.
Для гарантування захисту прав
Найпоширенішими порушеннями
орушеннями засуджених під час відбування пов установах виконання покарань є карання прокурори постійно виненалежне матеріально-побутове
побутове та їжджають з перевірками до устамедико-санітарне забезпечення
печення за- нов виконання покарань.
суджених, непроведення з ними відНайпоширенішими порушенповідної соціально-виховної
ної роботи, нями в установах виконання побезпідставне застосування
ня стягнень карань є неналежне матеріальнота заохочень
побутове та медико-санітарне
забезпечення засуджених, непроведення з ними відповідної соціально-виховної роботи, безпідставне застосування заходів стягнень, а також заохочень.
За результатами проведених упродовж поточного року перевірок з метою усунення вказаних та інших порушень керівництву виправних установ та
Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України внесено 94 вказівки, до
дисциплінарної відповідальності притягнуто 37 посадових осіб, скасовано чи
виправлено 342 незаконні акти, звільнено з дисциплінарних ізоляторів 62 незаконно утримувані засуджені.
Крім того, прокуратура контролює стан виконання уповноваженими органами з питань пробації кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі, та адміністративних стягнень у виді громадських, виправних та суспільно
корисних робіт.
Так, у підпорядкуванні філії державної установи «Центр пробації» у місті
Києві та Київській області перебуває 26 підрозділів з питань пробації, в яких
на обліку в поточному році було понад 4000 осіб, засуджених до покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, та 300 осіб, притягнутих до адміністративної
відповідальності.
Найчастіше органи прокуратури виявляли порушення вимог Кримінальновиконавчого кодексу України та іншого законодавства стосовно проведення
індивідуально-профілактичної роботи із засудженими, здійснення належного
нагляду за їх поведінкою, вжиття першочергових розшукових заходів щодо
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розшуку осіб, які ухиляються від відбування покарань, погодження з органами місцевого самоврядування переліку підприємств для відбування стягнень у
виді суспільно корисних та громадських робіт, а також незабезпечення філією
державної установи «Центр пробації» у місті Києві та Київській області належного відомчого контролю за діяльністю підрозділів пробації.
За результатами проведених перевірок з метою усунення виявлених порушень прокуратурою надано 26 вказівок, до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 11 працівників територіальних органів пробації за неналежне виконання своїх службових обов’язків під час здійснення повноважень, визначених
кримінально-виконавчим законодавством та законодавством про
Уповноважені органи з питань проУповноваж
адміністративні правопорушення. бації під час виконання кримінальних
Водночас органам місцевого покарань, не пов’язаних з позбавленсамоврядування надано 68 вка- ням волі, та аадміністративних стягнень
зівок з вимогою затвердити види найчастіше п
припускаються таких поруоплачуваних робіт для відбуван- шень, як неп
непроведення індивідуальноня покарання особами, які при- профілактичної
профілактич роботи із засудженими,
тягнуті судом до адміністратив- неналежний нагляд за їх поведінкою,
ної відповідальності, суспільно невжиття першочергових
пе
розшукових
корисних чи громадських робіт.
заходів у разі
раз ухилення від відбуванОргани прокуратури здійсню- ня покарань особами, непогодження
ють нагляд за станом виконання переліку під
підприємств для відбування
органами державної виконавчої стягнень у виді
в
суспільно корисних та
служби вироків суду щодо кон- громадських робіт
фіскації майна засуджених. Наприклад, у 30 територіальних підрозділах управління державної виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Київській області на виконанні перебуває 115 виконавчих
проваджень указаної категорії.
За результатами проведених перевірок надано 11 вказівок про усунення виявлених порушень щодо неналежного виконання вказаних рішень суду (несвоєчасне направлення запитів щодо перевірки наявності у боржника майна, ігнорування державними виконавцями вимог законодавства щодо вжиття заходів
для розшуку та встановлення майна засуджених, накладення арешту на майно,
здійснення та забезпечення його реалізації тощо), за наслідками розгляду яких
до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 державних виконавців.
Прокуратура області проводить регулярні перевірки в Центральному
міжрегіональному управлінні Державної міграційної служби у місті Києві та
Київській області та його 26 територіальних підрозділах з питань організації
застосування заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням осо21

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 9’2019

бистої свободи іноземців та осіб без громадянства, прийняття рішень про примусове видворення та повернення вказаної категорії осіб з України.
З метою недопущення порушень вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення під час складання працівниками Державної міграційної служби України протоколів про
Органам місцевого самоврядуванмоврядуван- адміністративне затримання осіб
ня надано 68 вказівок з вимогою за- (затримання їх строком на понад
твердити види оплачуваних
их робіт для три години, неповідомлення Ценвідбування покарання особами,
собами, які трів з надання безоплатної втопритягнуті судом до адміністративної
ністративної ринної правової допомоги, неознавідповідальності, суспільно
но корисних йомлення з правами, проведення
огляду особою іншої статі тощо) та
чи громадських робіт
прийняття рішень про примусове
повернення іноземців та осіб без
громадянства з України (вибірковість у прийнятті рішень та неналежний контроль за їх виконанням, своєчасність направлення запитів та інше) у поточному
році внесено 14 вказівок. Із зазначених питань також організовано перевірки в
органах Державної прикордонної служби України.
У 2019 році активізовано наглядову діяльність за додержанням законодавства про адміністративні правопорушення при застосуванні територіальними
підрозділами Головного управлінЗ метою недопущення
я порушень ня Національної поліції в Київській
вимог Кодексу України про адміні- області заходів впливу, пов’язаних
стративні правопорушення
ня під час з обмеженням особистої свободи
складання працівниками Централь- громадян, а також при виконанні
ного міжрегіонального управління судових рішень про призначення
Державної міграційної служби
лужби у мі- покарання у виді позбавлення волі
сті Києві та Київській області
асті та його чи арешту особам, які на момент
26 територіальних підрозділів
озділів про- проголошення таких рішень не петоколів про адміністративне
ивне затри- ребували під вартою.
Також із залученням органів
мання осіб та прийняття рішень про
примусове повернення іноземців
ноземців та державного контролю постійно
осіб без громадянства з України
країни у по- проводяться перевірки в 11 ізоляторах тимчасового тримання Готочному році внесено 14 вказівок
казівок
ловного управління Національної
поліції в Київській області та кімнатах для затриманих чергових частин територіальних підрозділів поліції області.
За результатами проведених перевірок керівництву Головного управління
Національної поліції в Київській області внесено 26 вказівок щодо неналежного відомчого контролю та усунення порушень вимог Закону України «Про
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попереднє ув’язнення» та інших нормативних актів стосовно матеріальнопобутового та медико-санітарного забезпечення ув’язнених, недотримання
протипожежного законодавства,
режимних вимог. Зокрема, встаКерівництву Головного управлінКерівницт
новлено антисанітарійний стан при- ня Націонал
Національної поліції в Київській
міщень, необхідність проведення області внесено
26 вказівок щодо
внес
ремонту, низьку якість питної води, неналежного відомчого контролю
наявність в аптечках прострочених та усунення порушень вимог Закону
медичних препаратів, відсутність України «Про попереднє ув’язнення»
пожежної сигналізації, незабез- та інших нормативних
актів стосовно
нор
печення постійного нагляду за матеріально-побутового
та медикоматеріальноув’язненими, неналежне ведення санітарного забезпечення
ув’язнених,
з
документації, а також нездійснен- недотримання
недотриманн протипожежного законя потрібних обшуків конвойни- нодавства, режимних
вимог
ре
ми підрозділами, внаслідок чого
в ув’язнених виявляються заборонені предмети – мобільні телефони, гроші
тощо. Після розгляду зазначених вказівок до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 43 працівники поліції.
Крім того, органи прокуратури забезпечують постійний нагляд за додержанням конституційних прав осіб при виконанні примусових заходів медичного характеру та застосуванні запобіжного заходу у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають їх небезпечну поведінку, а також
у спеціальних палатах територіальних закладів охорони здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України, в яких проходять лікування ув’язнені та засуджені.
Упродовж поточного року з метою усунення виявлених порушень вимог
законодавства та порушених прав осіб органи прокуратури області внесли загалом 362 вказівки, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 227 посадових осіб, скасовано або усунуто неузгодженість у 363 актах.
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Лілія Куліковська
прокурор відділу нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Тернопільської області

ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ
У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ, ПЕРЕБУВАЄ
НА ПОСТІЙНОМУ КОНТРОЛІ ПРОКУРАТУРИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Згідно з Факультативним протоколом Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (Optional Protocol to the Convention against Torture – OPCAT)
до місць несвободи відносять будь-яке місце (державне чи приватне), де особа утримується (поміщається та вибуває) чи може утримуватися за наказом
будь-якого судового, адміністративного чи іншого органу або за його вказівкою, з відома особи чи її мовчазної згоди (офіційні чи неофіційні місця утримання) під вартою, в ув’язненні або під опікою, яке ця особа не має права залишити з власної волі або не має можливості реалізувати цю волю (за фізичним або
матеріальним станом).
Сам факт обмеження свободи людини (добровільного чи примусового) створює загрозу жорстокого поводження з нею у цих місцях. Зокрема,
з рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) убачається, що серед
основних проблем, які призводять до констатації ЄСПЛ порушень Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і надалі
залишаються: жорстоке поводження з особами, які перебувають під контролем держави, неефективність розслідування правоохоронними органами
скарг на жорстоке поводження представників державних органів, зокрема у
місцях досудового тримання осіб під вартою та в установах виконання покарань, неналежні матеріально-побутові умови тримання осіб та ненадання їм
потрібної медичної допомоги.
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Саме тому прокурорський нагляд займає особливе мiсце у системi контрольно-наглядових заходiв з охорони прав та законних iнтересiв засуджених
до позбавлення волi. Це передусім обумовлено специфiкою його соцiального
призначення, обсягом і характером повноважень з можливiстю негайного й
ефективного реагування на порушення закону.
Упродовж поточного року органи прокуратури Тернопільської області
провели низку перевірок з
Серед ос
основних проблем, які призвопитань додержання законів дять до кон
констатації ЄСПЛ порушень Украпри виконанні судових рішень їною положень
положе Конвенції про захист прав
у кримінальних справах, а та- людини і ос
основоположних свобод, – жоркож при застосуванні інших стоке поводження
повод
з особами, які перебузаходів примусового характе- вають під контролем держави, неефекру, пов’язаних з обмеженням тивність роз
розслідування правоохоронними
особистої свободи громадян, органами скарг
ск
на жорстоке поводження
за результатами яких внесено у місцях досу
досудового тримання осіб під варта задоволено 191 документ тою та в установах
ус
виконання покарань,
реагування, до дисциплінар- неналежні матеріально-побутові умови
ної відповідальності притягну- тримання осіб
ос та ненадання їм потрібної
то 88 службових осіб.
медичної доп
допомоги
У місцях несвободи області неодноразово виявлялись порушення вимог ст. 49 Конституції України щодо
забезпечення прав на медичну допомогу.
Наприклад, в одній із установ виконання покарань області зафіксовано випадок непроведення у заплановані терміни флюорографічного обстеження засуджених, що унеможливлює раннє виявлення туберкульозу.
Як встановлено, в цій установі взагалі не проводиться облік рентгенівських
обстежень, що суперечить вимогам Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 2008 року № 254. Так, двом в’язням, яким поставлено діагноз «залишкові
зміни після перенесеного туберкульозу» та рекомендовано проходження контрольних повторних флюорографічних обстежень, останні не проведено.
З метою усунення виявлених порушень Прокуратура Тернопільської області внесла вказівку, яку розглянуто та задоволено.
ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що органи влади повинні забезпечити докладне документування стану здоров’я ув’язненої особи та його
або її лікування протягом ув’язнення (наприклад, рішення у справі «Худобін
проти Росії»), оперативність та точність діагнозу і лікування (зокрема, рішення
у справах «Мельник проти України», «Хумматов проти Азербайджану»), а за
умови, коли це викликано медичним станом, – регулярність та систематичність
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нагляду та наявність плану терапевтичних заходів з метою лікування хвороб
ув’язненого або запобігання їхньому ускладненню, а не усунення симптомів
(для прикладу, рішення у справі «Попов проти Росії»).
Однак під час проведеної Прокуратурою Тернопільської області перевірки
встановлено, що, незважаючи на неодноразові записи на амбулаторний прийом упродовж декількох місяців поточного року в’язнів, у їхніх медичних картках відсутні обов’язкові нотатки за результатами огляду.
ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово
еодноразово
Виявлено випадки застозазначав, що органи влади повинні
винні забез- сування ув’язненими лікарпечити докладне документування
ання стану ських засобів, отриманих від
здоров’я ув’язненої особи та його або її родичів або інших осіб без
лікування протягом ув’язнення,
ння, опера- призначення лікаря та жодних
тивність та точність діагнозу і лікування, записів у медичній карті щодо
у разі необхідності – регулярність
ість та сис- дати прийому, скарг, даних
тематичність нагляду та наявність
ність плану об’єктивного дослідження,
терапевтичних заходів з метою
ю лікування діагнозу, що є грубим порухвороб ув’язненого або запобігання
гання їхньо- шенням вимог нормативному ускладненню, а не усунення симптомів
правових актів.
Під час проведення місцевою прокуратурою перевірки щодо додержання прав засуджених на надання
належної медичної допомоги виявлено недотримання вимог наказу Міністерства юстиції України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 службовими особами
лікарсько-консультативної комісії установи виконання покарань.
Зокрема, здобуто докази того, що службові особи лікарсько-консультативної комісії установи виконання покарань всупереч вимогам пунктів 1, 2, 3
Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі (розділ VI), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
15 серпня 2014 року № 1348/5/572, без попереднього лікування та виїзду до
хворого, без проведення належного, повного, кваліфікованого медичного обстеження засудженого склали безпідставний висновок про наявність у нього
захворювання, передбаченого пунктом 8.1 Переліку, що стало підставою для
подання до суду матеріалів про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 366 КК України. Проводиться досудове розслідування.
Питання дотримання прав ув’язнених на охорону здоров’я і медичну допомогу обговорено на спільній нараді керівників правоохоронних органів та
органів виконавчої влади області, що відбулась під головуванням заступника
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прокурора Тернопільської області. З метою виконання рішення цієї наради в
Тернопільській комунальній міській лікарні № 2 створено спеціальну палату,
яку обладнали відповідно до вимог, передбачених для тримання та лікування
ув’язнених, що сприятиме дотриманню конституційних прав указаної категорії
осіб.
Стосовно порушення інших
Унаслідок реагування прокуратури
прав в’язнів слід зазначити, що
в Тернопільській
Тернопільс
комунальній міській
під час перевірки стану матерілікарні № 2 створено
с
спеціальну палату,
ально-побутового забезпечення
яку обладнал
обладнали відповідно до вимог, пезасуджених до позбавлення волі
редбачених для
д тримання та лікування
осіб в одній з установ виконання
ув’язнених, щ
що сприятиме дотриманню
покарань області виявлено факт
конституційних
конституційн прав указаної категорії
нецільового використання служосіб
бовими особами грошових коштів, призначених як пенсія засудженому.
Зокрема, встановлено, що з 2017 року цій особі відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» призначено
пенсію за ІІІ групою інвалідності, яка Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 15 числа щомісяця перераховувалась на
депозитний рахунок установи виконання покарань. На момент перевірки на
особовому рахунку засудженого
За резуль
результатами розгляду вказівки
мало зберігатися близько 5 тис. Прокуратури Тернопільської області
гривень, однак кошти на ньому припинено систематичне утримання
були відсутні. За вказаним фак- ув’язнених у кімнаті для затриманих,
том місцева прокуратура внесла що не тільк
тільки не відповідало вимогам
відомості до ЄРДР за ознаками ст. 4 Закону України «Про попереднє
кримінального правопорушен- ув’язнення», а й було грубим порушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК ням прав ув’язнених
ув’
на належні умови
України.
тримання та могло розцінюватися як
Прокуратурою
Тернопіль- нелюдське поводження
по
ської області, яка здійснює систематичний нагляд за дотриманням прав осіб на належні матеріально-побутові
умови тримання, виявила факт використання камерних приміщень колишнього ізолятора тимчасового тримання Тернопільського відділення поліції Головного управління Нацполіції в області для поміщення у них та тримання ув’язнених та засуджених осіб, що є грубим порушенням вимог ст.ст. 4, 11, 21 Закону
України «Про попереднє ув’язнення», пункту 9 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію». Зокрема, ув’язнені та засуджені особи під час їх тимчасового
поміщення до зазначеного приміщення утримувались в умовах, які суперечать
будівельним, санітарним та протипожежним нормам і правилам та законодав27
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ству про охорону здоров’я. З метою усунення виявлених фактів внесено вказівку, яка розглянута та задоволена.
Також за результатами розгляду вказівки Прокуратури Тернопільської області припинено систематичне утримання ув’язнених у кімнаті для затриманих, що не тільки не відповідало вимогам ст. 4 Закону України «Про попереднє
ув’язнення», а й було грубим порушенням прав ув’язнених на належні умови
тримання та могло розцінюватися як нелюдське поводження.
З огляду на те, що кімната для затриманих знаходилась у підвальному приміщенні, була значно віддалена від залу оперативного управління чергової
служби, не мала природного освітлення, не забезпечена вентиляцією та засобами відеонагляду, обладнана з порушенням будівельних та протипожежних
норм і правил, Прокуратура Тернопільської області внесла вказівку з вимогою
скасувати наказ про функціонування такої кімнати. Зазначена вказівка розглянута та задоволена, діяльність цього місця несвободи припинено.
Загалом упродовж 2019 року за результатами вжитих органами прокуратури Тернопільської області заходів вдалося досягти певних позитивних результатів під час здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян.
НОВІ ВИДАННЯ
Кравчук В.М.
Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та
поведінки прокурорів. Київ: Національна академія прокуратури
України, 2019. 226 с.
ISBN 978-617-7500-96-3
У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз
положень Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів із
урахуванням останніх змін і доповнень, міжнародних стандартів,
дисциплінарної, судової практики та наукових досліджень у сфері
професійної етики прокурорів.
Коментар буде корисним для працівників прокуратури, адвокатів, суддів, кандидатів на посаду прокурора й інших правників,
студентів юридичних закладів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться діяльністю органів прокуратури та сферою правосуддя.
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ
У РОБОТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
З питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру органи
прокуратури Миколаївської області у 2019 році внесли 153 документи реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 175 службових осіб кримінально-виконавчої служби та органів поліції, за ініціативою
прокурора звільнено двох незаконно утримуваних осіб.
Унаслідок реагування органів прокуратури області діяльність Вознесенського ізолятора тимчасового тримання упорядковано відповідно до вимог
національного законодавства, міжнародних норм і стандартів.
Налагоджено ефективну співпрацю з представниками Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області та громадськими організаціями Миколаївщини, які опікуються питаннями захисту прав в’язнів у місцях несвободи в області.
Питання стану додержання законодавства і конституційних прав в’язнів
на охорону здоров’я у місцях несвободи стало предметом обговорення на
спільній нараді, проведеній 27 лютого 2019 року керівництвом регіональної
прокуратури. У рішеннях наради визначено конкретні заходи, спрямовані на
покращення роботи на вказаному напрямі діяльності.
З метою підвищення рівня кваліфікації працівників органів прокуратури
області, які здійснюють наглядові функції у вказаній сфері, галузевий відділ
Миколаївської регіональної прокуратури провів навчально-методичний семінар «Проблемні питання прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру», в якому взяли участь працівники Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та громадських організацій
Миколаївщини.
Позитивним результатом діяльності прокурорів на окресленому напрямі є
відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на пенсійне страхування
та до фонду соціального захисту від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань в установах виконання покарань області.
Завдяки узгодженим з іншими правоохоронними органами області заходам припинено канали постачання до державних установ «Миколаївський
слідчий ізолятор», «Вознесенська виправна колонія № 72» та «Казанківська
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виправна колонія № 93» наркотичних засобів та розпочато кримінальні провадження щодо трьох працівників зазначених установ, які намагались пронести
на територію, що охороняється, заборонені предмети.
Окрему увагу регіональна прокуратура приділяє реагуванню на факти недодержання посадовими особами органів поліції вимог національного законодавства про адміністративні правопорушення при застосуванні заходів примусу, зокрема під час адміністративного затримання.
З указаних питань прокурори провели перевірку в Управлінні Державної
міграційної служби України в Миколаївській області, внаслідок якої виявлено
порушення вимог законодавства під час складання протоколів про адміністративні затримання, а саме: неповідомлення родичів затриманих про місце
їх перебування, неповідомлення або невчасне повідомлення про затримання
особи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо.
З огляду на зафіксовані порушення вимог законодавства начальнику Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області внесено
вказівку про їх усунення, після чого до дисциплінарної відповідальності притягнуто двох працівників органів міграційної служби області.
Загалом за результатами перевірок у вказаній сфері внесено 41 документ
прокурорського реагування, за результатами їх розгляду до відповідальності
притягнуто 28 службових осіб.
У поточному році органами прокуратури області проведено перевірки
стосовно додержання вимог законодавства України про адміністративні правопорушення під час виконання уповноваженими органами з питань пробації
адміністративних стягнень, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Зокрема, завдяки перевіркам виявлено факти порушення строків виконання постанов суду про накладення адміністративних стягнень, що надійшли
на виконання органів пробації, а також порушення порядку виконання адміністративних стягнень у виді громадських, виправних та суспільно корисних
робіт.
За результатами перевірок внесено 17 документів прокурорського реагування, після розгляду яких п’ять службових осіб притягнуто до відповідальності.
Регіональна прокуратура вживає заходів у відповідь на порушення у сфері
суспільних відносин щодо володіння, користування і розпоряджання земельними ділянками, які перебувають в державній власності та передані у користування установам кримінально-виконавчої служби області.
Так, прокурорами в інтересах держави пред’явлено позов до Господарського суду Миколаївської області про визнання недійсним договору щодо незаконного надання кримінально-виконавчою установою (державна установа
«Новобузький виправний центр № 103») приватному агровиробнику земельної
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ділянки державної форми власності площею 896,46 га, оціночна вартість якої
становить понад 19,5 млн грн. Позов задоволено, договір визнано недійсним.
Також Генеральна прокуратура України визнала позитивною проведену прокуратурою області перевірку стану додержання вимог кримінальновиконавчого законодавства в місцях несвободи Державної кримінальновиконавчої служби України в Миколаївській області щодо соціально-виховної
роботи із засудженими, застосування до них заходів заохочення і стягнення,
дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання
більш м’яким його видом.
Окрім цього, необхідно зауважити, що після проведених перевірок, зважаючи на незадовільні умови перебування в’язнів у державній установі «Миколаївський СІЗО» Південного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, прокуратура
області направила лист до Міністерства юстиції України щодо розгляду питання про будівництво на території Миколаївської області нової установи попереднього ув’язнення, функціонування якої має відповідати вимогам законодавства.
Прокуратура області й надалі вживатиме заходів, спрямованих на виконання рішень суду в кримінальному провадженні та забезпечення конституційних
прав громадян у місцях несвободи.
Матеріал підготовлено відділом нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Миколаївської області
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СТАН ДОТРИМАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ
ПРАВ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ,
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Значні зміни нормативно-правового регулювання порядку та умов тримання осіб в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, що
відбулись упродовж останніх років як складова реалізації пенітенціарної реформи, потребують підвищеної уваги з боку прокурорів, за якими закріплено
обов’язок здійснення наглядової діяльності.
Аналіз численних публікацій у засобах масової інформації щодо певних аспектів практичної реалізації реформи свідчить про значну обізнаність суспільства, громадськості з проблемними питаннями перетворень старої моделі
тюремного закладу на сучасну установу.
Загальновідомо, що тримання
осіб
у місцях несвободи має здійсНезважаючи на те, що Європейнюватися
за принципами неухильський комітет з питань запобіганного
додержання
Конституції Украня катуванням чи нелюдському
дському або
їни,
вимог
чинного
законодавства
такому, що принижує гідність,
ність, повоУкраїни,
Загальної
декларації
прав
дженню чи покаранню заа підсумкалюдини,
інших
міжнародних
прами відповідних вивчень рекомендувових
норм
і
стандартів
поводженжити дієвих
вав українській владі вжити
я у державі ня з ув’язненими, ратифікованих
заходів щодо покращення
м прав лю- Україною, і не може поєднуватися з
ситуації з дотриманням
и, більшість навмисними діями, що завдають фідини у місцях несвободи,
зичних чи моральних страждань або
рекомендацій належно нее виконано
принижують людську гідність.
Наведене, зважаючи на ефективний механізм реального захисту в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ),
що засвідчено численними його рішеннями, потребує принципового ставлення прокурорів до своєчасного виявлення та усунення порушень в установах
виконання покарань та попереднього ув’язнення.
Крім того, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню за
підсумками відповідних вивчень рекомендував українській владі вжити дієвих
заходів щодо покращення у державі ситуації з дотриманням прав людини у
місцях несвободи. Проте більшість рекомендацій належно не виконано.
Під час візитів представників Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини до зазначених закладів зафіксовано низку порушень не лише між32
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народного, а й національного законодавства, які, незважаючи на всі зусилля
адміністрацій установ, через брак коштів не вдається усунути.
З урахуванням цього регіональна прокуратура провела додаткові заходи та
здійснила реагування на факти порушень медико-санітарного та матеріальнопобутового забезпечення в’язнів в установах Державної кримінальновиконавчої служби України (ДКВС) у
Чернігівській області.
Під час візитів представників
Під час планування такої роботи Уповноваженого
Уповноважен
Верховної Ради
передбачалося надати оцінку реаль- України з прав
пр людини до зазначеним змінам у питаннях забезпечення них закладів зафіксовано низку поконституційних прав осіб у піднагляд- рушень не л
лише міжнародного, а й
них установах.
національного
національног законодавства, які,
З’ясовано, що загальна потреба незважаючи на всі зусилля адмініустанов виконання покарань та попе- страцій установ,
устан
через брак коштів
реднього ув’язнення у фінансуванні на не вдається усунути
у
2018 рік сягала 200 млн 498 тис. грн,
а профінансовано тільки на 105 млн 575 тис. грн, що становить 52% від потреби.
Поточного року запит на потреби цих же установ у фінансуванні дорівнює
254 млн 101 тис. грн, проте передбачено лише 109 млн 871 тис. грн, тобто всього
43%.
Безперечно, рівень медичного обслуговування та якість лікування в місцях
несвободи безпосередньо залежать від обсягів фінансування. Зокрема, обсяг
проведення видатків впливає на рівень забезпечення належного лікування таких інфекційних захворювань, як ВІЛ/СНІД та туберкульоз легень.
Згідно з бюджетним запитом філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Чернігівській області (Філія) потреба у 2019 році на фінансування медичного забезпечення в’язнів, лікування ВІЛ/СНІД та туберкульозу в установах області становить 2 млн
846 тис. грн. У цій сумі закладено самостійну закупівлю Філією товарів і послуг
для обстеження та лікування засуджених.
Проте кошти для закупівель у регіонах не виділено, централізовано закуплено та надано соматичних лікарських засобів, препаратів для туберкульозних хворих та для лікування ВІЛ-інфікованих, а також дезінфекційних засобів у
сумі 1 млн 863 тис. гривень.
Цього виявилося недостатньо для належного медичного забезпечення ув’язнених та засуджених, про що свідчать їх численні скарги стосовно незадовільного або несвоєчасного обстеження з метою діагностування та призначення
правильного та ефективного лікування, а також звернення з цих питань до ЄСПЛ.
Наприклад, сьогодні вже набрало статусу остаточного рішення ЄСПЛ від
29 січня 2019 року у справі «Осипенков проти України», яким визнано порушен33
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ня стосовно в’язня ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод. Однією з причин такого рішення Суду є той факт, що ув’язненому Осипенкову О.М., який переніс інфаркт в установі попереднього ув’язнення в Чернігівській області, не проведено обстежень в необхідному обсязі, передусім
через брак фінансування. З метою запобігання такій ситуації та попри вимоги
прокуратури області про вжиття заходів, надіслані в тому числі й до Міністерства юстиції України, коштів не знайшлося.
Слід зауважити, що набувають пошиНабувають поширеного
иреного ха- реного характеру факти незадовільного
рактеру факти незадовільного
адовільного виконання службових обов’язків персовиконання службових
их обов’язків налом нових самостійних структур з меперсоналом нових самостійних дичного забезпечення, створених задля
структур з медичного
ого забезпе- унеможливлення впливу на них адмінічення, створених задля
для унемож- страцій виправних установ.
ливлення впливу на них адмініШирокого резонансу у ЗМІ, зокрема
страцій виправних установ
станов
мережі Інтернет, набули події, що сталися восени минулого року у Чернігівському СІЗО та пов’язані з фактами активного протесту в’язнів, які не отримали
медичної допомоги у повному обсязі. Окрім прокуратури події досліджували
й у Департаменті реалізації національного превентивного механізму офісу Омбудсмана.
У цьому році знову, незважаючи на впровадження пенітенціарної реформи,
з вини працівників філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Чернігівській області спровоковано надзвичайну подію.
Ув’язнений В., який з квітня 2017 року тримається в Чернігівському СІЗО,
має тяжке захворювання, наприкінці травня поточного року оглянутий лікарем-хірургом Чернігівської міської поліклініки № 3, яким рекомендовано проведення оперативного втручання.
Однак дієвих заходів щодо виконання призначень фахівця працівники Чернігівської міської медичної частини Філії, які зобов’язані надавати медичні послуги в’язням у Чернігівському СІЗО, не вжили, належного лікування хворому
не забезпечили, через що 30 серпня 2019 року ув’язнений вдався до активної
форми протесту – спричинив собі тілесні ушкодження.
Вбачається, що причиною зволікань у вирішенні питання надання необхідного лікування є несумлінне виконання службових обов’язків персоналом Філії, зайве листування для створення ілюзії роботи. У відповідному документі,
спрямованому на розгляд Центру охорони здоров’я ДКВС, наголошено що
такі дії потребують вжиття заходів стягнення.
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Лише 2019 року прокурорами внесено 28 документів прокурорського реагування, вже поновлено права на медичне обслуговування 31 в’язня, до відповідальності притягнуто 10 службових осіб, скасовано або приведено у відповідність із законом п’ять актів.
Стан наглядової діяльності за додержанням прав осіб при виконанні кримінальних покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи, перебуває на постійному контролі керівництва прокуратури області та залишається пріоритетним напрямом
роботи, яка триватиме надалі.
Матеріал підготував
відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру

Прокуратури Чернігівської області
за інформацією заступника прокурора Чернігівської області
Ігоря Юшина
НОВІ ВИДАННЯ

Ділове спілкування у прокуратурі: посіб. / кол. авт.;
за ред. А.С. Спаського. Київ: Національна академія
прокуратури України, 2019. 244 с.
ISBN 978-617-7800-01-8
У посібнику висвітлено питання застосування
офіційно-ділового стилю мовлення в прокуратурі
України на сучасному етапі – під час усного та писемного спілкування, у діловодстві й документознавстві.
Видання підготовлене для кандидатів на посаду
прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України, прокурорів
і державних службовців органів прокуратури, які підвищують кваліфікацію, а також викладачів і студентів
закладів вищої освіти юридичного профілю.

Докладніше зі змістом посібника можна ознайомитись за посиланням:
http://napu.com.ua/book/Dilove_spilkuvanna_site.pdf
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Олександр Саулко
перший заступник прокурора Одеської області,
старший радник юстиції

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ В’ЯЗНІВ
НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
В РЕЖИМНИХ УСТАНОВАХ ОДЕЩИНИ
Відповідно до ст. 3 Конституції України здоров’я людини поряд з іншими
правами та свободами визнається в Україні найвищою соціальною цінністю.
У ст. 49 Основного Закону України закріплено, що кожен має право на охорону
здоров’я та медичну допомогу.
Концепція реформування (розПоложення про те, що нікого не
витку) пені
пенітенціарної системи
може бути піддано катуванню або неУкраїни, серед
сере іншого, передбачає
людському чи такому, що принижує гіднадання кваліфікованої
квал
медичної
ність, поводженню або покаранню, втідопомоги ув’
ув’язненим та засуджелене у ст. 28 Конституції України та ст. 3
ним шляхом забезпечення незаКонвенції про захист прав людини і ослежності ме
медичного персоналу
новоположних свобод, ратифікованої
від адміністр
адміністрацій слідчих ізолятоВерховною Радою України у 1997 році
рів, установ виконання покарань
(Конвенція).
та керівництва
керівниц
територіальних
У рішеннях Європейського суду з
органів управління
упра
Міністерства
прав людини неодноразово зазначаюстиції України
Укра
з питань виколося, що охорона здоров’я ув’язнених
нання кримінальних
кримін
покарань
осіб повинна забезпечуватися належним чином, а відсутність необхідної медичноїї допомоги визнається нелюдським поводженням та суперечить нормам ст. 3 Конвенції.
За пропозицією Міністерства юстиції України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684-р з 1 листопада 2017 року утворено державну установу «Центр охорони здоров’я Державної кримінальновиконавчої служби України».
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Медичне забезпечення осіб, що тримаються в установах попереднього
ув’язнення та виконання покарань Одеської області, покладено на медичних
працівників філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Одеській області (Філія).
Концепція реформування (розвитку) пенітенціарної системи України, схвалена Кабінетом Міністрів України згідно з розпорядженням від 13 вересня
2017 року № 654-р, серед іншого, передбачає надання кваліфікованої медичної допомоги ув’язненим та засудженим шляхом забезпечення незалежності
медичного персоналу від адміністрацій слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та керівництва територіальних органів управління Міністерства
юстиції України з питань виконання кримінальних покарань (міжрегіональних
управлінь).
Попри це органи прокуратури Одещини, здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також
при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, під час перевірок у слідчих ізоляторах
та колоніях постійно виявляють численні порушення вимог міжнародного та
національного законодавства про охорону здоров’я.
З метою усунення наявних порушень у цьому році прокурори внесли 26 документів реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто вісім
посадових осіб, також розпочато шість кримінальних проваджень за фактами
ненадання, несвоєчасного надання належної медичної допомоги та зловживань, допущених медичними працівниками.
Водночас стан дотримання прав на охорону здоров’я ув’язнених та засуджених залишається незадовільним. Здебільшого виявлені недоліки притаманні усій системі установ попереднього ув’язнення та виконання покарань та
попри неодноразове реагування прокуратури тривалий час не усуваються.
Поряд із цим слід зауважити, що значна кількість порушень зумовлена недостатністю фінансування потреб медичних частин.
Будучи виведеними з-під підпорядкування адміністрацій слідчих ізоляторів
та установ виконання покарань, медичні частини залишаються у підпорядкуванні єдиного центрального органу виконавчої влади – Міністерства юстиції
України.
Також досі не змінено підзаконні нормативно-правові акти, що визначають
порядок надання медичної допомоги ув’язненим та засудженим, які були затверджені у 2012 та 2014 роках.
Відповідно до цих чинних документів вивезення в’язнів для проведення
обстежень та лікування у закладах Міністерства охорони здоров’я України
здійснюється лише на підставі відповідного рішення керівництва установи Державної кримінально-виконавчої служби України. Таким чином, відсутня повна
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незалежність медичного персоналу Філії від адміністрації установи виконання
покарань або слідчого ізолятора.
Крім того, не вирішено питання щодо передачі приміщень таких медичних
частин на баланс Філії.
У жодній медичній частині не створено безпечні санітарно-побутові умови,
що негативно позначається на ефективності лікування та одужання.
Після зміни установчих документів
Філія не переоформила ліцензію медичЧисленні порушення у сфері
ної частини на здійснення практики, що медичного ззабезпечення осіб, що
є порушенням вимог ст. 3 Закону Украї- тримаються в установах попени «Основи законодавства України про реднього ув’язнення
ув
та виконанохорону здоров’я» та пункту 2 ст. 15 За- ня покарань,
покарань зумовлені, зокрема,
кону України «Про ліцензування видів недостатністю
недостатніст фінансування мегосподарської діяльності».
дичних частин,
част
потребою оновНавіть більше, усупереч вимогам лення
н
нормативно-правових
ч. 5 ст. 16 Закону України «Основи за- документів, відсутністю тісного
конодавства України про охорону здо- контакту медичних
ме
частин устаров’я» та пункту 2 Порядку акредитації нов із систем
системою державних оргазакладу охорони здоров’я, затвердже- нів охорони зздоров’я тощо
ного постановою Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 року № 765, усі
медичні частини здійснюють свою діяльність без акредитаційних сертифікатів.
Жодна медична частина не забезпечена необхідним медичним устаткуванням, у повному обсязі не укомплектовано штат.
Під час реалізації медико-санітарного обслуговування в’язнів відсутній тісний контакт із системою державних органів охорони здоров’я, внаслідок чого
не забезпечується безперервність лікування та догляду хворих на ВІЛ, туберкульоз та інші інфекційні захворювання, а також наркозалежних.
До того ж медичну документацію ведуть неналежним чином: медичні карти стаціонарно хворих заводяться несвоєчасно або не заводяться взагалі, записи про стан здоров’я та лікування не відповідають стану хворого, не відображається динаміка хвороби, клінічні діагнози встановлюються несвоєчасно
та необґрунтовано, відсутні температурні листи, листки лікарських призначень
заповнюються несвоєчасно та не містять усіх необхідних даних, у медичних
картках психічнохворих відсутні форми первинної облікової документації.
У медичних частинах Філії психічнохворі не перебувають в ізоляції, окремих
палат, передбачених для цього, немає.
Медичні працівники Філії не вживають своєчасних та вичерпних заходів
щодо обстеження, консультування та лікування в’язнів, унаслідок чого останні
вимушені вдаватися до «крайніх заходів».
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Зокрема, в Одеському СІЗО ув’язнений відмовився від вживання їжі на
знак протесту щодо бездіяльності адміністрації установи та медичної частини,
а саме: непроведення протягом двох років медичних оглядів та обстежень,
призначених лікарями закладів охорони здоров’я МОЗ України, а також недолучення до медичної картки рекомендацій лікарів та результатів обстежень.
Інший ув’язнений, до якого було застосовано метадонову програму (замісну терапію для лікування наркозалежних, – ред.), через неналежну медичну допомогу – непроведення детоксикації та консультації лікаря-нарколога – завдав
собі тілесних ушкоджень.
Крім того, в діяльності медичних частин трапляються випадки недотримання вимог Закону України «Про лікарські засоби» щодо правил зберігання препаратів.
Таким чином, наявні порушення конституційних прав ув’язнених та засуджених на охорону здоров’я та медичну допомогу, що призводять до загрози
їх здоров’ю та життю, і, як зазначено вище, згідно із ст. 3 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод прирівнюються до катування та нелюдського поводження.
З метою забезпечення належного надання медичної допомоги в’язням
Прокуратура Одеської області у лютому 2019 року провела спільну нараду з
правоохоронними органами та органами охорони здоров’я Одещини, на якій
обговорено проблемні питання, шляхи їх вирішення та узгоджено спільні заходи.
Про виявлені порушення та недоліки під час надання медичної допомоги
ув’язненим та засудженим Прокуратура Одеської області через Генеральну
прокуратуру України поінформувала Міністерство юстиції України та державну
установу «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
України» з метою невідкладного вжиття вичерпних заходів на їх усунення.

39

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 9’2019

Олексій Науменко
начальник відділу нагляду
за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури міста Києва

У КИЄВІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ
СТОЛИЧНОЇ ПРОКУРАТУРИ СТВОРЕНО
СПЕЦВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ УВ’ЯЗНЕНИХ,
ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ
На території міста Києва функціонує одна установа попереднього ув’язнення – державна установа «Київський слідчий ізолятор» (Київський СІЗО), у якому
можуть утримуватися 2502 в’язні.
Цьогоріч за ініціативою Прокуратури міста Києва Київська міська державна адміністрація спільно з Міністерством юстиції України та Центральним
міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та
пробації на базі Територіального медичного об’єднання «Психіатрія» утворила
та виділила кошти на обладнання спеціалізованого відділення для утримання
осіб, які страждають на психічні розлади та перебувають під вартою.
Зауважимо, що столична прокуратура неодноразово звертала увагу державних органів на неналежне медичне забезпечення арештантів, які утримуються у Київському слідчому ізоляторі та страждають на психічні розлади.
Відсутність відповідних фахівців, лікарських препаратів та, власне, самої
ліцензії на медичну практику на території установи попереднього ув’язнення
створювало загрозу життю та здоров’ю не лише самих хворих на психічні розлади в’язнів, а й оточуючих осіб.
Так, у минулому році на території Київського СІЗО померли двоє ув’язнених
із числа психічнохворих, а у 2017-му – четверо.
При цьому для утримання ув’язнених, які страждають на психічні розлади,
на території Києва та області передбачено лише одну установу, яка розташована у селі Глевасі.
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Зважаючи на це та з метою недопущення настання небезпечних наслідків
як для психічнохворих арештантів, так і для інших ув’язнених, Прокуратура міста Києва вжила заходи реагування.
Відтепер ув’язнені з розладами
Відтепер ув’язнені з розладами
психіки перебуватимутьь під нагля- психіки перебуватимуть під наглядом
торіального спеціалістів Територіального медичдом спеціалістів Територіального
медичного об’єднання «Психіат- ного об’єднання «Психіатрія», окрерія», окремо від інших арештантів, мо від інших арештантів, та зможуть
та зможуть отримувати високопро- отримувати високопрофесійну спеціафесійну спеціалізовану психіатрич- лізовану психіатричну допомогу.
ну допомогу
Умови тримання осіб у вказаному
спецвідділенні не відрізняються від
умов утримання у слідчому ізоляторі, приміщення оснащені камерами відеоспостереження та перебувають під посиленим наглядом.

Внутрішнє обладнання спеціалізованого відділення для утримання осіб,
які страждають на психічні розлади та перебувають під вартою

Також за результатами розгляду акта прокурорського реагування філія державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої
служби України в м. Києві та Київській області» отримала ліцензію на медичну
практику, що дає можливість проводити таку діяльність на території установи попереднього ув’язнення, а хворим на психічні розлади – вчасно отримати
необхідну медичну допомогу.
Водночас у разі неможливості надати в межах Київського СІЗО весь комплекс необхідних медичних заходів до лікування арештантів залучаються
спеціалісти 13 територіальних лікарняних закладів Міністерства охорони
здоров’я України згідно з наказом Департаменту охорони здоров’я Київської
міської державної адміністрації від 31 січня 2018 року № 96 «Про організаційні
заходи щодо надання медичної допомоги особам, які перебувають під вартою в державній установі „Київський слідчий ізолятор” Центрального міжре41
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гіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції».
Відтак спільними узгодженими заходами забезпечено безвідмовне надання повного спектру консультативної, екстреної (невідкладної), лікувальнодіагностичної, терапевтичної, інфекційної, психіатричної, фтизіатричної, педіатричної, пренатальної, офтальмологічної допомоги особам, які перебувають
під вартою.
Крім того, за співпраці органів столичної прокуратури та місцевої влади вирішено питання з надання лікарської допомоги в’язням з активною формою
туберкульозу в умовах спеціалізованих палат Київської міської туберкульозної лікарні.
За поточний рік лікування вже отримали 33 особи, внаслідок чого вдалося
локалізувати хворих із заразною (активною) формою туберкульозу та не допустити зараження інших осіб.
Завдяки вжитим ПрокуратуТакож забезпечено здійснення
Ки
заходам упродовж
первинного медичного огляду взя- рою міста Києва
тих під варту осіб після прибуття до 2019 року в установі попереднього
не допущено жодного
установи попереднього ув’язнення. ув’язнення н
вби
акту масової неУ 2019 році проведено 8018 оглядів, випадку вбивства,
самогубства
зокрема профілактично оглянуто покори чи са
3158 осіб.
Значну увагу приділено виявленню та фіксації випадків наявності тілесних
ушкоджень.
За кожним фактом смерті в умовах слідчого ізолятора забезпечено виїзди працівників галузевого відділу Прокуратури міста Києва, а також – з метою
уникнення випадків порушення прав або можливого вчинення кримінального
правопорушення слідчо-оперативними групами Головного управління Національної поліції в місті Києві – судово-медичних експертів.
За такими фактами Прокуратура міста Києва ініціювала проведення службових перевірок, у результаті чого правоохоронними органами міста до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14 відомостей стосовно медичних працівників за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.
Покращено рівень забезпечення Київської медичної частини лікарськими
засобами. Зараз лікувальна установа забезпечена протитуберкульозними
препаратами та експрес-тестами для діагностики вірусних гепатитів В та С на
100%, а інших препаратами – на 90%.
З урахуванням додаткових організаційно-практичних заходів, які вжила
Прокуратура міста Києва, упродовж 2019 року не допущено жодного випадку
вбивства (у попередньому році був один такий випадок), акту масової непокори (у 2018-му – один) чи самогубства (у 2018-му – три).
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НА СУМЩИНІ ЗА ПРИНЦИПОВОЇ ПОЗИЦІЇ
ПРОКУРАТУРИ ПОНОВЛЕНО ГАРАНТОВАНІ
ДЕРЖАВОЮ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ЗАМІСНУ
ПІДТРИМУВАЛЬНУ ТЕРАПІЮ ТА НАЛЕЖНІ
УМОВИ ТРИМАННЯ
У 2018 році Прокуратурою Сумської області було проведено перевірку стану додержання вимог законодавства при наданні медикаментозної допомоги наркозалежним особам, які були взяті під варту та трималися у Сумському
слідчому ізоляторі. В результаті перевірки виявлено низку порушень положень
Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, що, у свою чергу, призвело до порушення ст. 4 Закону України «Про
протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», ст. 11 Закону
України «Про попереднє ув’язЗ надуман
надуманих мотивів та через непранення» та ст.ст. 3, 49 Конституції вильне тлум
тлумачення положень нормаУкраїни.
тивних докум
документів Міністерства охороФактично в області склалася ни здоров’я У
України не було забезпечено
наступна практика надання ме- продовження участі наркозалежних у
дичної допомоги наркозалеж- програмі зам
замісної підтримувальної теним вищевказаної категорії, які рапії
потребували замісної підтримувальної терапії та до затримання і взяття під варту брали участь у відповідній
програмі.
Після затримання і взяття під варту такої категорії осіб лікарі-наркологи,
за відсутності достатніх підстав для припинення участі у програмі замісної підтримувальної терапії, у всіх без винятку випадках приймали рішення про проведення в’язням детоксикації, яка здійснювалася протягом одного місяця та
полягала у тому, що наркозалежні приймали медичні препарати, виготовлені
на основі метадону, з поступовим зменшенням норми їх споживання та подальшим повним припиненням їх видачі.
Водночас з надуманих мотивів та через неправильне тлумачення положень
нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України не було забезпечено продовження участі наркозалежних у програмі замісної підтримувальної терапії.
Наприклад, у минулому році такі порушення були допущені стосовно 8 взятих під варту осіб, що зумовило надходження обґрунтованих скарг на дії лікарів-наркологів від окремих в’язнів.
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Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, факти безпідставного припинення участі наркозалежних в’язнів у програмі замісної підтримувальної терапії могли бути розцінені не інакше, як катування або нелюдське
чи таке, що принижує гідність, поводження.
З огляду на викладене прокуратура області вимагала від керівництва обласного наркологічного диспансеру невідкладного проведення додаткового
обстеження осіб відповідної катеВраховуючи практику
ку Європей- горії, які трималися у слідчому ізоського суду з прав людини,
дини, факти ляторі, та визначення доцільності
безпідставного припинення
ення участі продовження участі вказаних осіб у
наркозалежних в’язнів у програмі програмі замісної підтримувальної
замісної підтримувальної
ної терапії терапії.
При цьому стосовно 4 осіб, яких
могли бути розцінені нее інакше, як
на
час
перевірки продовжували трикатування або нелюдське
ке чи таке,
мати
в
установі попереднього ув’язщо принижує гідність, поводження
оводження
нення, були прийняті рішення про
відновлення в участі у програмі, внаслідок чого поновлено їх право на належну
медичну допомогу.
Водночас поза увагою прокурорів Сумської області не залишилось питання
дотримання прав засуджених до довічного позбавлення волі, які трималися у
Сумському слідчому ізоляторі. Як з’ясувалось, через зростання кількості такої
категорії осіб, яких було поміщено до Сумського слідчого ізолятора шляхом
переведення з виправних колоній на підставі відповідних рішень суду, фактично не було забезпечено додержання їхніх прав на належні умови тримання.
Зокрема, прокуратурою Сумської області при проведенні перевірок виявлено порушення законодавства щодо створення адміністрацією установи
попереднього ув’язнення належних матеріально-побутових умов останнім у
частині норм житлової площі, яка не повинна бути меншою 4 кв. м, забезпечення в достатній кількості меблями та інвентарем, а також речовим майном.
В окремих камерах виявлено недостатність освітлення.
З урахуванням таких фактів протягом останніх років прокуратура неодноразово реагувала на порушення прав осіб вказаної категорії та вживала інші
організаційно-практичні заходи, спрямовані на спонукання адміністрації установи попереднього ув’язнення до усунення порушень закону та гарантованих
державою прав засуджених.
Так, у 2018 році прокуратурою області безпосередньо керівництву ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України вносилася вказівка про усунення
порушень законодавства щодо належного утримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
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У поточному році прокуратурою області при проведенні регулярних перевірок додержання законодавства
Протягом останніх років пров діяльності Державної установи
куратура
неодноразово
нео
реагувала на
«Сумський слідчий ізолятор» у внесепорушення
прав
осіб
вказаної
катеп
них шістьох документах реагування
горії
та
вживала
інші
організаційновжив
акцентувалась увага на порушеннях
спрямовані на
з
законодавства про тримання осіб за- практичні заходи,
спонукання
адміністрації
установи
значеної категорії.
попереднього
ув’язнення
до
усуненпопередньог
У результаті вжиття відповідних
ня
закону
та
гарантовапорушень
заходів адміністрація Сумського
державою прав засуджених
слідчого ізолятора знайшла мож- них державо
ливість провести комплекс робіт
зі створення особам, засудженим до довічного позбавлення волі, належних
матеріально-побутових умов.
Матеріал підготував
начальник відділу нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Сумської області
Сергій Вакула
НОВІ ВИДАННЯ
Збірник задач до практичних занять із кандидатами на
посаду прокурора з навчальної дисципліни «Кримінальноправова кваліфікація» / Ю.А. Турлова та ін. Київ: Національна
академія прокуратури України, 2019. 114 с.
ISBN 978-617-7500-95-6
Збірник задач підготовлено для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній
академії прокуратури України.
Видання сприятиме підвищенню рівня засвоєння кандидатами на посаду прокурора сучасних теоретичних знань із кваліфікації найбільш поширених у правозастосовній діяльності видів кримінальних правопорушень, набуттю та удосконаленню
професійних умінь.
Детальніше зі змістом видання можна ознайомитись за посиланням:
http://napu.com.ua/book/kry_pravova_kvalif_zbirn_zadach-site.pdf
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Лариса Синкова
начальник відділу
нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Луганської області,
старший радник юстиції

ПЕРЕДАЧА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЛИ
ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ
ЇХ ПРАВ І СВОБОД ЯК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Луганська область знаходиться в епіцентрі збройного конфлікту, що триває
на сході України з 2014 року. Наразі на території області проводиться операція
об’єднаних сил (до 30 квітня 2018 року – антитерористична операція).
Окупація частини Донбасу призвела до появи низки проблем, одна з яких –
реалізація громадянами права на доступ до правосуддя. Насамперед це стосується в’язнів, які утримуються в місцях
Згідно зі ст. 63 Конституції
несвободи на тимчасово окупованій України засуджені
засу
користуються
території.
всіма правами
правам людини і громадяЗауважимо, що в Луганській області нина, за вин
винятком обмежень, які
на початок 2014 року в 15 пенітенціар- визначені за
законом і встановлені
них установах утримувалось понад 6 ти- вироком суду
сяч в’язнів. Саме з цього часу стосовно
вказаних осіб наявне порушення ст. 63 Конституції України, в якій передбачено, що засуджені користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
Міністерство юстиції України розробило проєкт Закону України «Про правовий статус осіб, щодо яких порушено кримінальне процесуальне, кримінальновиконавче та інше законодавство України внаслідок збройної агресії, збройного конфлікту, тимчасової окупації території України», проте його досі не
ухвалено. Водночас такий законодавчий акт дасть змогу визначати порядок
здійснення заходів із врегулювання правового статусу осіб, стосовно яких
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вироки, ухвалені судами України, набрали законної сили та які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території або вироки, ухвалені судами України, не набрали законної сили та які продовжували
утримуватися в місцях попереднього ув’язнення на тимчасово окупованій
території.
Відповідно до розділу XV Конституції України та Закону України «Про прокуратуру» прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заІз грудня 2018 року
ку за ініціаходів примусового характеру, пов’язативи Уповноваженого
о Верховної
них з обмеженням особистої свободи
Ради України з прав людини
юдини розгромадян.
почато процес передачі
ачі засуджеТак, сьогодні прокуратура Луганних та ув’язнених з тимчасово
ської області здійснює свою наглядову
окупованої території Луганської
діяльність у державній установі «Стаобласті. Зокрема, сім груп етапоробільський слідчий ізолятор» Північвано до державної установи
анови «Стано-Східного міжрегіонального управробільський слідчий ізолятор»
золятор»
ління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства
юстиції України, п’яти ізоляторах тимчасового тримання, 14 кімнатах для затриманих Головного управління Національної поліції в Луганській області, двох обласних психіатричних лікарнях та
трьох спеціальних приміщеннях Луганського прикордонного загону Східного
регіонального управління.
Лише з грудня 2018 року за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини розпочато процес передачі засуджених та ув’язнених з
тимчасово окупованої території Луганської області. Зокрема, сімома етапами
(від 33 до 64 осіб) до державної установи «Старобільський слідчий ізолятор»
прибули 373 в’язні, в тому числі десять жінок.
Вказані особи були засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини (вбивства, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала смерть
потерпілих, розбої тощо) та відбували покарання в Алчевській, Слов’яносербській, Суходільській, Селезнівській, Свердловській (м. Довжанськ), Петрівській,
Перевальській, Чорнухинській, Краснолуцькій (м. Хрустальний) виправних колоніях, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території України.
Після прибуття цих в’язнів до слідчого ізолятора проведено обов’язковий
медичний огляд лікарями – терапевтом, дерматологом та психіатром. Також
за згодою засуджених їх обстежено на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити за допомогою швидких тестів. У разі показань лікарів в’язні проходять флюорографічне обстеження, здають біохімічні та загальні аналізи.
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Проведення медогляду забезпечують медичні працівники Старобільської
міської медичної частини державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Харківській та Луганській
областях. Крім того, за ініціативою регіональної прокуратури до медичного
огляду деяких засуджених залучено фахівців закладів охорони здоров’я (інфекціоніста, кардіолога, невропатолога та фтизіатра), здійснено перевірку
правильності призначеного лікування за даними медичної документації, проведено опитування та прийом ув’язнених лікарями.
Згідно з висновками лікарів загалом стан здоров’я засуджених задовільний, лише у деяких осіб виявлено залишкові наслідки захворювання на туберкульоз легень, ВІЛ-інфекцію та інші
Після уточнення рівня
ня безпеки
недуги (серцево-судинні, шлункові
для відбування покарання
ня надсилахвороби). Усіх засуджених забезпеються запити на наряд щодо
одо направчено необхідними медичними препалення для відбування покарання
ратами.
осіб, засуджених до довічного
ічного позПрацівники відділу контролю за
бавлення волі, позбавлення
ння волі на
виконанням судових рішень державпевний строк, арешту й обмеження
ної установи «Старобільський слідора до уставолі, із слідчого ізолятора
чий ізолятор» у найкоротший термін
нь в межах
нов виконання покарань
вивчають особові справи, які передаегіональноПівнічно-Східного міжрегіональноні разом з в’язнями.
го управління з питань виконання
Після уточнення рівня безпеки
кримінальних покарань та пробації
для відбування покарання відповідраїни, який
Міністерства юстиції Украї
но до Положення про визначення
здійснює контроль за виконанням
особам, засудженим до довічного
судових рішень
позбавлення волі та позбавлення
волі на певний строк, виду колонії,
порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення (Положення) надсилаються запити на наряд щодо
направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі,
із слідчого ізолятора до установ виконання покарань в межах Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань
та пробації Міністерства юстиції України (міжрегіональне управління). Зараз
міжрегіональне управління включає в себе Харківську, Луганську, Полтавську
та Сумську області.
У статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України та пункті 5 розділу III
Положення передбачено, що особи, які до засудження постійно проживали
за межами адміністративно-територіальної одиниці, де вони вчинили зло48
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чин, та мають постійні соціальні зв’язки з близькими родичами та членами
сім’ї за межами зони діяльності міжрегіонального управління, направляються для відбуття покарання за нарядами підрозділу Адміністрації Державної
кримінально-виконавчої служби України, який здійснює контроль за виконанням судових рішень. За вказаними нарядами понад 40 засуджених розподілено
для подальшого відбування покарання у колоніях за межами адміністративнотериторіальної одиниці міжрегіонального управління.
Так, із 373 засуджених направлено для відбування покарання у виправних
колоніях 218 осіб, звільнено на законних підставах, зокрема – у зв’язку з відТакож працівники відділу
буттям строку призначеного покаран- нагляду за додержанням
д
законів
ня, застосуванням судами положень при викона
виконанні судових рішень
ч. 5 ст. 72 КК України 103 особи. Решта у кримінал
кримінальних провадженнях
тимчасово знаходяться в слідчому та інших заходів примусового
ізоляторі.
характеру Прокуратури ЛуганТакож працівники відділу нагляду ської області
област під час здійснення
за додержанням законів при виконан- наглядової д
діяльності проводять
ні судових рішень у кримінальних про- особистий п
прийом указаних засувадженнях та інших заходів примусово- джених з метою
ме
з’ясування пробго характеру Прокуратури Луганської лемних пита
питань
області під час здійснення наглядової
діяльності проводять особистий прийом указаних засуджених з метою з’ясування проблемних питань.
Насамперед в’язнів турбує питання порядку застосування до них положень ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України. Багато засуджених висловлювали скарги на недостатнє медичне забезпечення та неналежні матеріальнопобутові умови, невиплату заробітної плати, погане харчування в установах
виконання покарань, в яких останні відбували покарання.
Зважаючи на таке, потребує якнайшвидшого ухвалення спеціальний нормативний акт, який дасть змогу на законодавчому рівні врегулювати правовий
статус засуджених осіб, поновити їхні конституційні права, свободи і законні
інтереси.
Додержання конституційних прав в’язнів в місцях несвободи є одним із
пріоритетних напрямів прокурорської діяльності та перебуває на постійному
контролі у керівництва регіональної прокуратури.
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Ігор Гонжа
прокурор відділу нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Дніпропетровської області,
юрист першого класу

ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
У ВИПРАВНИХ ЦЕНТРАХ ЯК ЗАПОРУКА
ГАРАНТУВАННЯ ЇХ ТРУДОВИХ ПРАВ,
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ
ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ
Праця є невід’ємною складовою життєдіяльності засуджених, без якої
неможливе їх виправлення. Також забезпечення працею в достатніх обсягах
дасть можливість заповнити їхній повсякденний час та урізноманітнить життя
в умовах режимних обмежень.
У кримінально-виконавчому законодавстві передбачено, що одним із елементів основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених є суспільно
корисна праця.
Слід зазначити про важливу роль трудової зайнятості як виховного чинника, що сприяє виправленню засуджених. Завдяки участі у процесі праці
людина усвідомлює свою корисність для суспільства, зміцнюється її почуття
відповідальності за доручену справу. Під час трудової діяльності формується
особистість, здатність працювати в команді, дисциплінованість, повага до себе
та інших. Зокрема, М.О. Стручков зазначає, що будь-яка праця, в тому числі
й праця засуджених, є одночасно економічною, правовою та педагогічною
категорією. Аналізуючи наукові публікації, Л.Г. Крахмальник та В.А. Бадира
доходять аналогічних висновків, що праця як виправний фактор характеризується з погляду загальної благотворності трудової активності для індивідуального та соціального розвитку особистості. На думку М.І. Демченка, праця
в кримінально-виконавчих установах має і надалі розглядатися як ефектив50
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ний елемент виправного впливу, професійної підготовки і захід ефективності
управління засудженими1.
Зайняті трудовою діяльністю засуджені компенсують державі своє проживання в установі. Своєю чергою, це зменшує витрати бюджетних коштів.
Натомість байдикування лише провокує асоціальну поведінку та стимулює до
негативних вчинків.
Утім необхідно вказати, що ефективним засобом виховання є лише добровільна праця, визначення конкретних її умов, здійснення належної оплати
та соціальний захист засуджених, незваЕфективним засобом
асобом ви- жаючи на те, що місця, в яких засуджені
ховання засуджених
их до обме- до обмеження волі зобов’язані сумлінно
ження волі є лише добровільна працювати, визначаються адміністрацією
праця, визначення конкретних виправної установи.
її умов, здійснення
ня належної
Так, умови праці засуджених до обмеоплати та соціальний
ьний захист ження волі регулюються у ст. 60 Криміцих осіб
нально-виконавчого кодексу України (КВК
України).
У частині 1 ст. 60 КВК України регламентовано, що засуджені до обмеження
волі залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, як правило, на виробництві виправних центрів, а також
на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм
власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою2.
Отже, норма цієї статті не містить жодної альтернативи для оформлення
трудових правовідносин із засудженими до обмеження волі, окрім укладання
строкового трудового договору.
Також відповідно до пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі засуджені
до обмеження волі залучаються до праці на виробництві виправних центрів,
а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою
поведінкою3.
Разом із тим службові особи виправних центрів ігнорують вказані положення кримінально-виконавчого законодавства й оформляють трудові право1
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К.А. Автухов, А.П. Гель,
М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за ред. М.В. Романова; ГО «Харківська правозахисна
група», 2015. 480 с. С. 238. URL: http://library.khpg.org/index.php?id=1424331593 (дата звернення: 20.09.2019).
2
Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-ІV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 20.09.2019).
3
Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі: наказ Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13 (дата звернення: 20.09.2019).
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відносини із засудженими до обмеження волі, які залучаються до оплачуваної
праці, відповідно до наказів «Про прийняття на роботу засуджених установи»
на весь період перебування в установі (відбування покарання). В таких наказах не передбачено конкретних умов праці, тривалості робочого дня (тижня),
системи оплати праці. Таким чином, засудженим до обмеження волі не гарантуНорма ст. 60 Кримінальноються визначені чинним законодавством виконавчого кодексу України
основні трудові права найманих працівни- не містить жодної
ж
альтернатиків, оскільки перевірити їх дотримання в ви для офор
оформлення трудових
місцях несвободи доволі складно.
правовідносин
правовідноси із засудженими
Так, під час перевірки, яку здійснювала до обмеження
обмеженн волі, окрім уклаПрокуратура Дніпропетровської області у дання строк
строкового трудового
державній установі «Покровський виправ- договору
ний центр (№ 79)», встановлено численні
порушення вимог трудового законодавства, на усунення яких керівництву
установи та Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України внесено
документи прокурорського реагування.
Зокрема, упродовж 2018–2019 років у зазначеній установі видано накази
«Про прийняття на роботу засуджених установи», які суперечать вимогам ч. 1
ст. 60 КВК України щодо залучення засуджених до суспільно корисної оплачуваної праці на підставі строкового трудового договору.
Також праця засуджених в установі здійснюється відповідно до договорів на працевикористання робочих із числа осіб, які утримуються в установі.
Відповідно до умов договору, укладеного у 2019 році, щодня, у період з 2 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, виконавець (ДП «Покровський виправний центр (№ 79)») надає у розпорядження замовника (ДП «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 79)») робочу силу із
числа осіб, які утримуються в установі, у кількості до 90 осіб для виконання
робіт та веде табель фактичної їх наявності на робочих місцях та відпрацьованого часу із зазначенням прізвища та ініціалів робочих. Замовник забезпечує зайнятість роботами осіб, які утримуються в установі, протягом
дії договору.
Водночас будь-яких конкретних умов праці та видів суспільно корисної
оплачуваної праці у цьому договорі не визначено.
Згідно з ч. 1 ст. 60-1 КВК України засуджені до обмеження волі, залучені до
суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню4, тоб4
Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-ІV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 20.09.2019).
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то і цією нормою вказано на оформлення трудових правовідносин засуджених
до обмеження волі не наказами, а строковим трудовим договором.
Хоча установа формально виконала вимоги ст. 24 КЗпП України щодо
оформлення трудових правовідносин шляхом видання вказаного наказу, однак він є суто номінальним і таким, що не розкриває змісту трудових правовідносин та суперечить ч. 1 ст. 60 КВК України.
Окрім того, під час перевірки встановлено факти порушення норм ч. 3 ст. 24
КЗпП України, а саме – оформлення трудових правовідносин з особами, в яких
відсутній паспорт. Таким чином, заНевизначеність умовв трудової суджені є позбавленими права на
діяльності засуджених призводить
изводить до загальнообов’язкове державне созловживань з боку адміністрації
ністрації ви- ціальне страхування та втрачають
правних установ щодо використання
користання певний період страхового стажу
їхньої праці, внаслідок цього
ого засудже- для обчислення пенсії, що є поруні не виконують сумлінно
о своєї робо- шенням вимог ст. 253 КЗпП України.
ти та не стають на шлях виправлення
иправлення
Отже, невизначеність умов трудової діяльності засуджених призводить до зловживань з боку адміністрації виправних установ щодо використання їхньої праці, внаслідок цього засуджені не виконують сумлінно своєї
роботи та не стають на шлях виправлення.
На підставі аналізу чинного законодавства встановлено, що укладання
строкового трудового договору та відрахування Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є обов’язковими складовими
додержання вимог кримінально-виконавчого та трудового законодавства під
час залучення засуджених до суспільно корисної оплачуваної праці, однак не
визначено форму та зміст строкового трудового договору з особливою категорією осіб – засуджені.
Тому оформлення трудових правовідносин у виправних центрах саме
шляхом укладання строкового трудового договору у письмовій формі на конкретно визначених прозорих умовах, який передбачатиме оплату праці та соціальний захист, дасть можливість засудженим охоче залучатися до суспільно
корисної оплачуваної праці.
Зважаючи на викладене, доцільно в законодавстві чітко врегулювати питання оформлення праці засуджених у виправних центрах (можливо доповнити ст. 60 КВК України) в частині обов’язкового укладання строкового трудового договору у письмовій формі з визначенням прозорих умов праці, тривалості
робочого дня (тижня), системи оплати праці, соціального захисту засуджених.
Створення прозорих умов праці, підкріплених матеріальними та соціальними гарантіями, сприятиме проведенню належної соціально-виховної роботи,
подальшому виправленню та ресоціалізації засуджених.
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Ігор Козьяков
начальник відділу розробки та впровадження
інноваційних методик організації роботи
та управління в органах прокуратури
науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор

ПРОКУРАТУРА VS ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
У СКЛАДІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ
І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Реформа сектору безпеки і оборони України обумовлює його перетворення до рівня, прийнятного для членства в Європейському Союзі й НАТО, що передбачає комплексну перебудову всієї системи національної безпеки держави
на принципово нових теоретичних і практичних засадах її формування. Основні ідеологеми модернізації сектору безпеки і оборони послідовно сформульовано в оновлених редакціях Стратегії національної безпеки України1 та Воєнної доктрини України2, а також Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України3, якою актуалізується удосконалення законодавчої бази з питань функціонування та розвитку сектору безпеки і оборони з урахуванням відповідних
принципів і стандартів ЄС.
Відтак одним із основних напрямів правового забезпечення розвитку сектору безпеки і оборони є унормування його діяльності та адаптація до сучасних реалій і вимог базових законодавчих й інших нормативно-правових актів,
1
Стратегія національної безпеки України: затв. Указом Президента України від 26.05.2015
№ 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 „Про
Стратегію національної безпеки України”». Офіційний вісник України. 2015. № 13. Ст. 50.
2
Воєнна доктрина України: затв. Указом Президента України від 24.09.2015 № 555/2015
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 „Про нову редакцію
Воєнної доктрини України”». Офіційний вісник України. 2015. № 22. Ст. 19.
3
Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України: затв. Указом Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
04.03.2016 „Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”». Офіційний вісник
України. 2016. № 23. Ст. 12.
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а також концептуальних і програмних документів. На заваді тому стала, як
зазначалось у пояснювальній записці до проєкту нового закону4, відсутність у
Законі України «Про основи національної безпеки України» (Закон № 964-IV)
чіткого розмежування повноважень державних органів, насамперед органів
сектору безпеки, що ускладнює
У Законі України
У
«Про національну
міжвідомчу координацію. Також
України» порівняно з попередавтори законопроєкту вважали не- безпеку Украї
законодавством з питань безпеки
виправданим розділення сфер, які нім законода
змін
правове положення
регулюються цим законодавчим суттєво змінено
актом та Законом України «Про де- прокуратури України: її виключено зі
суб’єк
забезпечення націомократичний цивільний контроль складу суб’єктів
безп
та із системи цивільнад Воєнною організацією і право- нальної безпеки
контролю над воєнною органіохоронними органами держави» ного контрол
правоохоронними органами
(Закон № 975-IV), оскільки забезпе- зацією і пра
чення цивільного демократичного держави
контролю є невід’ємною складовою реалізації державної політики у сфері національної безпеки. У результаті
проведеної адаптації (а не кодифікації чи консолідації. – тут і далі виділено
авт.) базових законодавчих актів прийнято новий Закон України від 21 червня
2018 року № 2469-VIII «Про національну безпеку України» (Закон № 2469-VIII),
яким визначено основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному
громадянину захист від загроз.
Будучи за змістом цілком інноваційним, цей нормативно-правовий акт запроваджує поширене в демократичних західних країнах поняття «сектор безпеки і оборони», під яким стосовно національних реалій розуміють систему
органів державної влади, Збройних Сил України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу
України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і
відповідно до Конституції та законів України за функціональним призначенням
спрямована на захист національних інтересів України від загроз, а також громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України.
Законодавець визначив, що цим сектором охоплюються сили безпеки і
оборони. До перших належать правоохоронні та розвідувальні органи, дер4
Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про національну безпеку України»
від 28.02.2018 № 8068. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH68400A.html (дата
звернення: 20.09.2019).
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жавні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили
цивільного захисту та інші органи, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України. До сил оборони
віднесено Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів
України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи
спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією
та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави.
Серед іншого, у Законі № 2469-VIII надано тлумачення терміна «демократичний цивільний контроль» та визначено засади, повноваження державних
органів влади щодо здійснення контролю, судовий і громадський контроль
та відповідальність за порушення законодавства про національну безпеку
України.
Привертає увагу, що порівняно з попереднім законодавством з питань безпеки суттєво змінено правове положення прокуратури України. Передусім її
виключено зі складу суб’єктів забезпечення національної безпеки, передбачених у ст. 4 Закону № 964-IV, повноваження яких конкретизовано у ст. 9 цього
ж Закону, де зокрема зазначалося, що прокуратура України здійснює повноваження у сфері національної безпеки України відповідно до Конституції України та Закону України «Про прокуратуру України». Також прокуратури немає у
складі системи цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами держави – вона позбавлена правового статусу суб’єкта такого
контролю (ст. 6 Закону № 975-IV).
Назву заголовка нашої статті сформульовано таким чином, що прокуратура протиставляється правоохоронним органам сектору безпеки та оборони.
Провокативне найменування теми дослідження свідомо зроблено з метою
привернути увагу до існуючих правових проблем, що виникли в процесі законодавчого регулювання сфер безпеки та оборони держави. Крім того, необхідно провести науковий аналіз новоствореної системи правоохоронних органів
для теоретичного обґрунтування взаємодії прокуратури з цими інституціями в
процесі здійснення встановлених Конституцією України функцій щодо захисту
прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Щонайперше зазначимо, що відповідно до ст. 3 Закону № 2469-VIII державна політика в сфері національної безпеки і оборони спрямована на захист життя та гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності
людини й громадянина. Основними її принципами, серед іншого, визначаються
такі, як верховенство права, підзвітність, законність, прозорість і дотримання
засад демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки й оборони та застосуванням сили.
Відомо, що рівень забезпечення національної безпеки України насамперед залежить від ефективності функціонування відповідних органів державної
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влади, чіткого розподілу відповідальності і повноважень у визначених сферах
діяльності та налагодженої взаємодії між ними. На цих засадах побудовано
Додаток до Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/20165 (Додаток), в якому здійснено розподіл
Рівень за
забезпечення національної
відповідальності складових сек- безпеки України
Укр
залежить насампетору безпеки і оборони України ред від ефек
ефективності функціонування
(відповідних державних органів) за відповідних органів державної влади,
організацію планування, реагуван- чіткого розподілу
роз
відповідальності
ня на загрози та під час виконання і повноваже
повноважень у визначених сферах
завдань за призначенням.
діяльності тта налагодженої взаємодії
Окремо виділено забезпечення між ними
державної та громадської безпеки,
у тому числі боротьбу з тероризмом. Тут варто уточнити, що поняття «громадська безпека і порядок» визначається в ст. 1 Закону № 2469-VIII як захищеність
життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини
і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил
безпеки, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації
і захисту національних інтересів від впливу загроз. Відповідно до підпункту 6
пункту 5 Додатка передбачається забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку.
Правове забезпечення національної безпеки становить систему юридичних норм і принципів реалізації політики здійснення захищеності особистості,
суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. Слід зазначити про
особливе місце, яке посідає в ній кримінальне право, та, відповідно, першочергову роль кримінальної юстиції у забезпеченні верховенства права. Така
місія зумовлена потребою посилити боротьбу зі злочинністю як усередині держави, так і на міжнародному рівні, відтак з цією метою слід не тільки підвищити дієвість системи кримінальної юстиції, а й покращити стан міжнародного
співробітництва у кримінальних справах, водночас забезпечуючи дотримання
принципів, закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод. Сказане пояснює вирішальну роль прокуратури (служби публічного обвинувачення) у національних системах кримінальної юстиції, так само і в міжнародному співробітництві у сфері гуманітарної безпеки.
У рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 1604 (2003) 11
«Про роль служби публічних обвинувачів в демократичному суспільстві, за5
Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України: затв. Указом Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
04.03.2016 „Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”». Офіційний вісник
України. 2016. № 23. Ст. 12.
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снованому на верховенстві права», прийнятій на 870-й зустрічі заступників
міністрів 4 лютого 2004 року, підноситься її роль у забезпеченні безпеки та
свободи в європейських суспільствах. Особлива увага звертається на те, що
Рекомендація Rec (2000) 19 «Про роль державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя», прийнята Кабінетом міністрів Ради Європи
(КМРЄ) 6 жовтня 2000 року, є конкретним керівництвом для поточної діяльності й майбутніх реформ органів прокуратури. Щодо повноважень прокурора – з рекомендацій випливає, що вони мають бути обмежені лише кримінальним переслідуванням. Адже прокуратура – це державний орган, який
від імені суспільства й у суспільних інтересах забезпечує правозастосування,
якщо порушення закону має наслідком кримінальне покарання, з урахуванням, з одного боку, прав особи, а з другого – потрібної дієвості системи кримінальної юстиції6.
Разом із тим у відповіді КМРЄ на Рекомендацію ПАРЄ 1604 (2003) 11 від
4 лютого 2004 року «Про роль прокуратури у демократичному правовому суспільстві» вперше була чітко сформульована позиція, згідно з якою КМРЄ не
вбачає підстав забороняти прокурорам здійснювати інші функції, що виходять
за межі кримінальної юстиції, як це прийнято в багатьох правових системах7.
По суті Рекомендація КМРЄ Rес (2000) 19 не заперечує можливість існування у прокурорів повноважень поза кримінальною сферою. У Пояснювальному
меморандумі наголошується, що відповідно до сфери компетенції Експертного комітету Рекомендація обмежується виключно розглядом ролі державного прокурора в системі кримінального судочинства, хоча в деяких країнах на
державних прокурорів можуть покладатися й інші важливі обов’язки, скажімо,
в галузі цивільного чи комерційного права.
Показово, що згідно з положеннями Рекомендації КМРЄ Rec (2012) 11 за
наявності у служби публічного обвинувачення повноважень поза системою
кримінальної юстиції держави-учасниці повинні вжити усіх необхідних заходів
для забезпечення виконання захисту прав людини та основоположних свобод
відповідно до принципу верховенства права, зокрема щодо права на справедливий судовий розгляд. Ключовим питанням у цій рекомендації є визначення
місії публічних обвинувачів у разі, якщо вони наділені повноваженнями поза
системою кримінальної юстиції, яка полягає в тому, щоб представляти загаль6
Role of the public prosecutor’s office in a democratic society governed by the rule of
law: Recommendation 1604 (2003) of Parliamentary Assembly Council of Europe. URL: http://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17109&lang=en (дата звернення:
20.09.2019).
7
Role of the public prosecutor’s office in a democratic society governed by the rule of law:
Reply from the Committee of Ministers adopted at the 870th meeting of the Ministers’ Deputies
(4 February 2004) to Recommendation 1604 (2003). Doc. 10068. 6 February 2004. URL: http://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10457&lang=EN (дата звернення:
20.09.2019).
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ні або публічні інтереси, захищати права людини й основоположні свободи, забезпечувати верховенство права.
Основоположним з-поміж загальних принципів можна вважати орієнтування держав-учасниць на те, що обов’язки та повноваження публічних обвинувачів поза системою кримінальної юстиції повинні в усіх випадках встановлюватись законом і чітко визначатися задля уникнення багатозначності8. Також
у пункті 23 цієї Рекомендації
зазначено: якщо державні проДемократичний цивільний контроль
Демократ
курори виконують наглядові над сектором безпеки і оборони – це зафункції стосовно державних, порука ефек
ефективного використання бюрегіональних та місцевих орга- джетних коштів,
кош
громадський порядок,
нів влади, а також інших юри- гарантія дотримання
дот
прав людини як
дичних осіб з метою забезпе- у самих сило
силових структурах, так і в сучення додержання ними закону, спільстві загалом
заг
тощо. З огляду на це
вони мають здійснювати свої виключення прокуратури з системи деповноваження у незалежний, мократичного
мократичног цивільного контролю над
прозорий спосіб, у повній відпо- сектором бе
безпеки і оборони вбачається
відності до принципу верховен- передчасним і таким, що суперечить її
ства права.
конституційно-правовому
конституцій
статусу та виУ спеціальній літературі на- значеним у ззаконодавстві функціям
голошується, що для суспільства демократичний цивільний
контроль над сектором безпеки і оборони – це запорука ефективного використання бюджетних коштів, громадський порядок і спокій у повсякденному
житті, захист і допомога на випадок надзвичайних обставин, а також гарантія дотримання прав людини як у самих силових структурах, так і в суспільстві
загалом9.
Практика держав з парламентсько-президентським устроєм свідчить, що
найбільш прийнятним є базування демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони на таких основних принципах: 1) системі стримувань і противаг державних інституцій за контролюючої ролі парламенту;
2) прозорості; 3) комунікації представників сектору безпеки і оборони з суспільством через його законно обраних представників або інших представників громадянського суспільства; 4) підзвітності, яка передбачає, що парламент
та інші контролюючі суб’єкти здатні ефективно виконувати свою роль через
8
Recommendation CM/Rec(2012)11 of the Committee of Ministers to member States on the
role of public prosecutors outside the criminal justice system (Adopted by the Committee of
Ministers on 19 September 2012 at the 1151st meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://
rm.coe.int/16807096c5 (дата звернення: 20.09.2019).
9
Сіцінська М.В. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони
України: моногр. Київ: НАДУ, 2014. 364 с.
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своєчасне надання їм достатньої інформації та надання необхідних повноважень суб’єктам нагляду10.
Таким чином, виключення прокуратури з системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони вбачається передчасним. На
нашу думку, це суперечить сучасному конституційно-правовому статусу прокуратури, а також не відповідає встановленим в Основному Законі України
функціям цього державного органу щодо захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Безперечно, покладені на прокуратуру повноваження з підтримання публічного обвинувачення в суді; організації
та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження; нагляду за
негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
представництва інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що
визначені законом, є об’єктивним відображенням нинішнього місця та ролі цієї
інституції в правовій системі. І це є доказом наділення її потужним правовим
потенціалом, завдяки якому можна здійснювати ефективний цивільний нагляд
за силовими структурами, правоохоронними органами та спецслужбами.
Окреслена мета нашого дослідження щодо теоретичного обґрунтування
взаємодії прокуратури з правоохоронними інституціями ускладнюється через широке використання в Законі № 2469-VIII понять з ознаками тотожності:
правоохоронні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними
функціями, правоохоронні органи спеціального призначення тощо. Коригування й удосконалення поняттєво-термінологічного апарату законодавства – це
sine qua non не лише цієї статті, а й будь-якого ґрунтовного дослідження, що
обумовлюється прагненням до юридичної визначеності, точності та зрозумілості правових норм, які гарантуватимуть передбачуваність ситуацій та правовідносин з огляду на принцип легітимних очікувань.
Юридична визначеність є компонентом принципу верховенства права11,
насамперед зазначеного серед засад, на яких ґрунтується діяльність прокуратури України (ст. 3 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру»). Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 25 Генеральний прокурор, керівники регіональних та місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники
відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, координують діяльність правоохоронних органів відповідного
10
Вичалківська Ю.С. Зобов’язання України щодо встановлення демократичного цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами держави. Інвестиції: практика та
досвід. 2018. № 2. С. 112–118.
11
СDL-АD(2011)003rev. Верховенство права. Доповідь № 512/ 209, схвалена Венеційською
комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 берез. 2011 р.) URL: http://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e (дата звернення: 20.09.2019).
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рівня у сфері протидії злочинності. На прокурора також покладений нагляд за
додержанням законів Службою безпеки України (ст. 36 Закону України «Про
Службу безпеки України»), в діяльності Національної гвардії України (п. 2 ст. 24
Закону України «Про Національну гвардію України»). Такого ж висновку можна
дійти, комплексно розглядаючи ст. 28 Закону України «Про державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб» тощо.
У чинному законодавстві не передбачено визначення словосполучення «правоохоронні органи». Натомість у ст. 2 Закону України від 23 грудня
1993 року № 3781-XII «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Закон № 3781-XII) зміст цього поняття розкривається двома способами: формуванням відкритого переліку (із застосуванням словосполучення «інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції»)
та визначенням видів діяльності, як-от: розгляд справ у судах, кримінальне
провадження та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Відтак законодавець змушений постійно поповнювати та змінювати цей перелік з огляду на перманентне скасування чи створення нових органів правозастосування та правоохорони в державі.
М.В. Руденко та О.П. Шайтуро у статті з цієї проблематики12 констатують,
що внаслідок виокремлення в системі правоохоронних органів такого специфічного напряму, як проведення слідства (назву законодавець постійно
уточнює, остання – досудове розслідування), поняття правоохоронних органів поширили на прокуратуру й нові органи слідства (слідчі органи). Зокрема,
йдеться про Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, слідчі органи Державної кримінально-виконавчої служби України13,
що лише утруднило розуміння терміна та особливостей правового статусу
правоохоронних органів.
Погоджуючись з коректністю характеристик термінологічних ускладнень,
бажано звернути увагу на використання поняття «досудове розслідування» у
контексті підпункту «д» пункту 1 ст. 2 Закону № 3781-XII, в якому йдеться про виконання постанов органів, що здійснюють досудове розслідування. Натомість
корисним для розуміння місця прокуратури в системі правоохоронних органів
вбачаються положення підпунктів «б» і «є» цієї статті, зважаючи на участь прокурора у кримінальному провадженні (досудовому розслідуванні та судовому
провадженні), а також здійснення ним нагляду за додержанням законів під час
проведення досудового розслідування (ст.ст. 3, 36 Кримінального процесуаль12
Руденко М.В., Шайтуро О.П. Поняття та система правоохоронних органів (органів правопорядку) у контексті нового Закону «Про національну безпеку України»: питання правової
визначеності. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 1(85). С. 166–172.
13
Прим.: Конституційний Суд України рішенням від 24.04.2018 визнав неконституційними
положення ч. 6 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих підрозділів цієї служби.
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ного кодексу України) та нагляду за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності (ст. 1414).
Застосування в ст. 131-1 Конституції України поняття «органи правопорядку»
посилює системне термінологічне протиріччя, характерне для чинного законодавства. По-перше, на конституційному рівні цей термін не тлумачиться, хоча
поняття «правопорядок» використовується і при визначенні предмета відання місцевих державних адміністрацій, які його забезпечують, та Автономної
Республіки Крим, до відання якої належить сприяння охороні правопорядку
(ст.ст. 119, 138 Конституції України). По-друге, впадає в око прийом юридичної
техніки, застосований у підпункті «е» пункту 2 ч. 2 ст. 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»15: поряд із словосполученням «правоохоронних органів» у дужках вказується «органів правопорядку», хоча в такий спосіб зазвичай
роз’яснюється або скорочується поняття16. В аналізованому випадку вважатимемо їх синонімами.
Таким чином, комплексний аналіз ст.ст. 18–21 Закону № 2469-VIII та інших
положень законодавства, яким регулюється правоохоронна діяльність, дає
підстави для виділення у системі правоохоронних органів сектору безпеки і
оборони таких рівнів:
1) державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями (Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Національна гвардія України);
2) правоохоронні органи спеціального призначення (Державна прикордонна служба України, Національне антикорупційне бюро України, Державна кримінально-виконавча служба України, податкова міліція);
3) правоохоронні органи загального призначення (Національна поліція
України, Державне бюро розслідувань, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба України).
Викладене може бути взято до уваги під час удосконалення законодавства у сфері національної безпеки та прокурорської діяльності, розроблення
нормативно-правових актів Офісу Генерального прокурора, використано в
координаційній діяльності прокуратури та в процесі підвищення кваліфікації
прокурорів.

14
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.
15
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.
16
Див., напр.: Болдырев С.Н. Юридическая техника: теоретико-правовой анализ: дис. …
д-ра юрид. наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2011. С. 331; Законодательная техника: учеб. пособ. /
кол. авт. Ашхабад: Центр ОБСЕ, 2011. С. 196; Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990.
С. 130.
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ВИКОРИСТАННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Досудове розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність
за які встановлено у ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України (КК України), апріорі неможливе без перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (декларація), передбаченої в Законі України «Про запобігання
корупції» (Закон). Наразі чинним є рішення Національного агентства з питань
запобігання корупції (НАЗК) про затвердження роз’яснення стосовно того,
що початку досудового розслідування за ст. 366-1 КК України обов’язково має
передувати відображення факту декларування недостовірної інформації у відповідному рішенні НАЗК, складеному за наслідком повної перевірки декларації1. Зазначене роз’яснення зазнало обґрунтованої критики з боку як фахівців у
галузі кримінального права2, так і представників Національного антикорупцій1
Про затвердження Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України
«Про запобігання корупції» стосовно необхідності попереднього встановлення фактів порушення антикорупційного законодавства, а саме декларування недостовірної інформації та
незаконного збагачення, Національним агентством з питань запобігання корупції у ході повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для порушення кримінального провадження за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ст. 366-1 та ст. 368-2 Кримінального кодексу України: рішення
НАЗК від 08.12.2017 № 1375. URL: https://old.nazk.gov.ua/rishennya-8-grudnya (дата звернення:
06.09.2019).
2
Хавронюк М. Висновок щодо Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 р. № 1375. URL: http://pravo.org.ua/ua/news/20872562-visnovok-schodorishennya-natsionalnogo-agentstva-z-pitan-zapobigannya-koruptsiyi-vid-8-grudnya-2017-r.-1375
(дата звернення: 06.09.2019).
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ного бюро України3 – державного правоохоронного органу, уповноваженого
здійснювати досудове розслідування цих кримінальних правопорушень.
Аналіз судової практики у сфері кримінального судочинства теж засвідчує
хибність виведеного у рішенні НАЗК підходу. Так, у вироку Соснівського районного суду міста Черкас зазначено: «Посилання сторони захисту про недопустимість доказів з причини порушення органами досудового слідства підслідності
та порядку притягнення до кримінальної відповідальності згідно з рішенням
Національного агентства з питань
Роз’яснення Національного
ьного агент- запобігання корупції від 08.12.2017
ства з питань запобігання корупції про № 1375 про затвердження Роз’ясте, що початку досудового
ого розсліду- нення щодо застосування окревання за ст. 366-1 КК України
аїни обов’яз- мих положень Закону України
ково має передувати відображення „Про запобігання корупції” суд не
факту декларування недостовірної
остовірної ін- приймає до відома, так як вказаформації у відповідному рішенні
ішенні НАЗК, не роз’яснення не є нормативноскладеному за наслідком повної пере- правовим актом, НАЗК не уповвірки декларації, зазнало обґрунтова- новажене згідно із законом брати
ної критики з боку як фахівців
івців у галузі участь у досудовому розслідуванкримінального права, так
к і представ- ні кримінальних правопорушень у
ників Національного антикорупційноикорупційно- формі так званої дослідчої перего бюро України
вірки (до внесення відомостей в
ЄРДР), що не виключає в силу ч. 2
ст. 93 КПК України обов’язку НАЗК на запит слідчого (прокурора) надавати
відомості і документи, що мають значення для кримінального провадження,
слідчий при внесенні відомостей до ЄРДР та розслідуванні справи діяв в межах
своїх повноважень, передбачених нормами КПК України»4. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень цей вирок не набрав законної сили,
оскільки здійснюється його апеляційний розгляд.
Незважаючи на зазначені обставини, спроба скасувати вказане рішення
НАЗК засобами адміністративного судочинства зазнала невдачі. Зокрема, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 жовтня 2018 року
відмовлено в задоволенні позову про визнання протиправними дій НАЗК щодо
затвердження роз’яснення та скасування відповідного рішення. Постановою
Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 січня 2019 року залишено в силі рішення суду першої інстанції, у зв’язку з чим воно набрало законної
3
Рекомендації НАЗК щодо умов розслідування злочинів за статтями 366-1 та 368-2 суперечать законодавству та не можуть бути застосовані. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/
rekomendaciyi-nazk-shchodo-umov-rozsliduvannya-zlochyniv-za-stattyamy-366-1-ta-368-2 (дата
звернення: 06.09.2019).
4
Вирок Соснівського районного суду м. Черкас від 16.01.2019 у справі № 712/10247/18. URL:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79214039 (дата звернення: 06.09.2019).
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сили. Водночас ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду від 20 лютого 2019 року відкрито касаційне провадження5. Проте подальша інформація про результати касаційного перегляду
вказаної справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень досі відсутня.
Необхідно також враховувати, що в Законі НАЗК визначено єдиним державним органом, уповноваженим здійснювати перевірку декларацій. Указана
позиція знайшла своє відображення
й у судовій практиці. Згідно з постаУ Законі У
України «Про запобіганновою Великої Палати Верховно- ня корупції» НАЗК визначено єдиним
го Суду повноваження стосовно державним органом,
о
уповноваженим
здійснення контролю та перевірки здійснювати перевірку декларацій
декларацій осіб, уповноважених на осіб, уповно
уповноважених на виконання
виконання функцій держави або міс- функцій держ
держави або місцевого самоцевого самоврядування, незалежно врядування. Т
Такої ж позиції дотримувід посади, яку займає така особа, ються судді Великої
В
Палати Верховвіднесено до виключної компетенції ного Суду
НАЗК і повинно відбуватися у порядку, визначеному в Законі № 1700-VII6. Аналогічний правовий висновок відтворено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 жовтня 2018 року7. Щоправда, в обох випадках судді, не згодні із судовими рішеннями за наслідками
розгляду зазначених справ, виклали свою окрему думку, суть якої зводиться
до того, що перевірка декларацій прокурора не є виключною компетенцією
НАЗК, адже Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, діючи в межах
своєї визначеної законом компетенції, має право притягнути прокурора до
дисциплінарної відповідальності до ухвалення НАЗК рішення про притягнення
прокурора до адміністративної відповідальності.
Тим не менше обов’язковість врахування вказаних правових висновків
Верховного Суду у кримінальному судочинстві донині залишається дискусійною. Наприклад, під час розгляду скарги на повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України,
захисник посилався на те, що здійснення контролю та перевірки декларацій,
у тому числі достовірності відомостей, зазначених суб’єктом декларування у
декларації, належить до виключної компетенції НАЗК, а відсутність такої перевірки свідчить про відсутність в діянні особи ознак інкримінованого злочину.
Проте ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від5
Ухвала Верховного Суду від 20.02.2019 у справі № 826/1160/18. URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/80036858 (дата звернення: 06.09.2019).
6
Постанова Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 800/433/17. URL: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/77089585 (дата звернення: 06.09.2019).
7
Постанова Верховного Суду від 30.10.2018 у справі № 800/497/17. URL: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/77848768 (дата звернення: 06.09.2019).
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мовлено в задоволенні скарги з огляду на таке: «Щодо посилання захисника на
постанови Великої Палати Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 800/433/17
та від 30.10.2018 у справі № 800/497/17, то слідчий суддя зазначає, що у вказаних постановах Верховним Судом розглядалось питання повноважності перевірки декларацій про майновий стан органом, наділеним законом правом по
притягненню до дисциплінарної відповідальності певного кола осіб. В даному
випадку, при розслідуванні кримінального правопорушення орган досудового розслідування діє відповідно до вимог КПК України, зокрема положень
ст.ст. 92–93»8. З такою позицією погодилася й колегія суддів Дніпровського
апеляційного суду.
Отже, на практиці досить часто постає запитання, які саме матеріали можуть використовуватися як процесуальні джерела доказів у кримінальному
провадженні за ст. 366-1 КК України?
Однією з особливостей діяльності НАЗК як центрального органу виконавчої
влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, є його колегіальність. Так, згідно з ч. 1 ст. 8 Закону рішення Національного агентства приймаються більшістю голосів від його
загального складу9. Принаймні такий порядок існує сьогодні, доки не ухвалено
законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції, відповідно до якого планується запровадити одноосібне керівництво діяльністю
Національного агентства в особі його Голови10. При цьому не передбачається
вносити зміни до ч. 3 ст. 12 Закону, в якій зазначено, що «у разі виявлення ознак
іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (окрім адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією), Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції». За офіційними даними,
лише у серпні 2019 року НАЗК затвердило 52 обґрунтовані висновки про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією, з яких за результатами перевірок встановлено подання недостовірних відомостей у 25 деклараціях загалом
на 134,6 млн грн та ознаки умисного неподання 27 декларацій11.
8
Ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.12.2018 у справі № 202/8166/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78842622 (дата звернення:
06.09.2019).
9
Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 06.09.2019).
10
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції: проєкт Закону України від 29.08.2019
№ 1029. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66259 (дата звернення:
06.09.2019).
11
У серпні 2019 року НАЗК зафіксувало 337 порушень законодавства у сфері запобігання
корупції. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-serpni-2019-roku-nazk-zafiksuvalo-337-porushenzakonodavstva-u-sferi-zapobigannya-koruptsiyi (дата звернення: 06.09.2019).
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Варто нагадати, що за ст. 366-1 КК України караються і подання суб’єктом
декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, і умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації. Перевірка можливих
фактів вчинення кожного із цих діянь та реагування на них здійснюється в
окремому порядку, який відповідно до ч. 3 ст. 48 Закону визначається Національним агентством.
Як зазначено у пунктах 7, 8 Порядку перевірки факту подання суб’єктами
декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобіганЯкщо в р
результаті перевірки було
ня корупції про випадки неподання встановлено відображення у декларачи несвоєчасного подання таких ції недостові
недостовірних відомостей, неточдекларацій, у разі встановлення ну оцінку зад
задекларованих активів, нафакту неподання декларації суб’єк- явність конф
конфлікту інтересів або ознак
том декларування НАЗК одночас- незаконного збагачення, в Рішенні
но з письмовим повідомленням про результ
результати здійснення повної
такого суб’єкта декларування про перевірки д
декларації додатково нафакт неподання декларації пись- водяться обґрунтування
обґ
відповідних
мово повідомляє про це керівника висновків, у тому числі посилання на
відповідного органу, вищий орган матеріали, які
я стали підставою для
управління відповідного громад- висновку, та враховуються пояснення
ського об’єднання, інше непідпри- суб’єкта декл
декларування
ємницьке товариство та спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, надсилається за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку, з урахуванням положень ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України12.
Своєю чергою, в розділі ІV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, закріплено, що за результатами проведення повної перевірки декларації Національним агентством приймається Рішення про
результати здійснення повної перевірки декларації. Якщо в результаті такої
перевірки було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів
або ознак незаконного збагачення, в Рішенні про результати здійснення пов12
Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань
запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій:
затв. рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1479-16
(дата звернення: 06.09.2019).
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ної перевірки декларації додатково наводяться обґрунтування відповідних
висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та враховуються пояснення суб’єкта декларування. При цьому разом із
Рішенням про результати здійснення повної перевірки декларації Національне
агентство приймає рішення щодо
Обґрунтований висновок
овок НАЗК направлення Рішення про резульпро виявлення ознак пов’язаного
ов’язаного з тати здійснення повної перевірки
корупцією правопорушення,
ня, передба- декларації до спеціально уповноченого в ст. 366-1 КК України,
аїни, є нічим важених суб’єктів у сфері протидії
іншим, як повідомленням органу дер- корупції з урахуванням положень
жавної влади про вчиненее криміналь- ст. 216 Кримінального процесуальне правопорушення, що відповідно ного кодексу України13.
до вимог ст. 214 КПК України
аїни є лише
Зважаючи на викладені правові
одним із приводів для початку
очатку досу- положення, констатуємо, що обдового розслідування
ґрунтований висновок НАЗК про
виявлення ознак пов’язаного з корупцією правопорушення, передбаченого в ст. 366-1 КК України, є нічим іншим,
як повідомленням органу державної влади про вчинене кримінальне правопорушення, що відповідно до вимог ст. 214 КПК України є лише одним із приводів
для початку досудового розслідування. Таке твердження також відповідає положенням ч. 3 ст. 12 Закону, згідно з якими висновок Національного агентства
є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не
пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення
(курсив мій. – О.Г.).
При цьому важливо розуміти, що досудове розслідування за фактами
декларування недостовірної інформації може бути розпочато й за наявності
інших передбачених у ч. 1 ст. 214 КПК України підстав: заяви фізичної особи,
публікацій у засобах масової інформації чи самостійного виявлення слідчим,
прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення. Однак у такому разі завдання сторони обвинувачення стосовно доказування факту вчинення відповідного правопорушення дещо ускладнюється. Адже, як уже зазначалося, разом із обґрунтованим
висновком про виявлення ознак пов’язаного з корупцією правопорушення,
передбаченого в ст. 366-1 КК України, НАЗК зобов’язано направити органу досудового розслідування й Рішення про результати здійснення повної перевірки
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У разі ж самостійного виявлення такого правопорушення
13
Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затв. рішенням НАЗК
від 10.02.2017 № 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-17 (дата звернення:
06.09.2019).
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чи отримання інформації про нього з інших джерел слідчий, прокурор повинен
або ініціювати здійснення такої перевірки, якщо вона раніше не проводилася,
або отримати матеріали вже проведеної перевірки в інший законний спосіб.
Можливість ініціювання стороною обвинувачення повної перевірки декларації допускається на підставі ст. 50 Закону, згідно з ч. 1 якої Національне
агентство проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої
від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. У розділі ІІІ Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
закріплено, що повна перевірка проводиться на підставах, визначених Законом, якщо Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб,
із засобів масової інформації та
З огляду на те, що досудове розслідуінших джерел інформацію про
вання за фактами
фа
декларування недоможливе відображення у декластовірної інформації
інф
може бути розпочарації недостовірних відомостей.
то й за наявності
наяв
інших передбачених у
Така інформація має стосувач. 1 ст. 214 К
КПК України підстав, завдантися конкретного суб’єкта деня сторони о
обвинувачення стосовно докларування та містити фактичні
казування ф
факту вчинення відповідного
дані, що можуть бути перевіреправопорушення
правопоруш
дещо ускладнюється:
ні. Повна перевірка декларацій
у разі самостійного
самос
виявлення такого
проводиться за рішенням Націоправопорушення
правопоруш
чи отримання інфорнального агентства, відповідно
мації про нь
нього з інших джерел слідчий,
до якого одному з його членів
прокурор по
повинен або ініціювати здійсдоручають провести повну пенення повно
повної перевірки декларації, якщо
ревірку декларацій через правона раніше не проводилася, або отримацівників структурних підрозділів
ти матеріали вже проведеної перевірки в
апарату НАЗК. Повна перевірка
інший закон
законний спосіб
декларації за цим Порядком
і з дня прийняття рішення про проздійснюється упродовж 60 календарних днів
ведення перевірки. У разі необхідності строки проведення повної перевірки
декларації можуть бути продовжені, але не більше ніж на сукупний строк у
30 календарних днів. З огляду на зазначений порядок і з метою забезпечення
проведення досудового розслідування у розумні строки відповідно до ст. 28
КПК України прокурору необхідно ініціювати проведення повної перевірки декларації невідкладно після початку розслідування кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 366-1 КК України.
Якщо ж НАЗК уже проводило повну перевірку декларації, достовірність
відображення відомостей в якій є предметом доказування у кримінальному
провадженні, сторона обвинувачення на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України має
69

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 9’2019

право витребувати та отримати рішення НАЗК про її результати. Такі матеріали також можуть бути отримані слідчим, прокурором у спосіб, передбачений
у ст. 159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів на
підставі ухвали слідчого судді. У разі ж її невиконання суд за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.
Підсумовуючи викладене, необЯкщо НАЗК уже проводило
одило повну
хідно звернути увагу на таке. Досуперевірку декларації, достовірність
остовірність
дове розслідування кримінальних
відображення відомостей
й в якій є
правопорушень за ст. 366-1 «Депредметом доказування у криміналькларування недостовірної інфорному провадженні, сторона
она обвинумації» КК України неминуче пов’явачення на підставі ч. 2 ст. 93 КПК
зане із дослідженням декларацій
України має право витребувати
бувати та отосіб, уповноважених на виконання
римати рішення НАЗК про
о її результафункцій держави або місцевого
ти. Такі матеріали також можуть бути
самоврядування. Відповідно до
отримані слідчим, прокурором
рором у споЗакону виключно НАЗК уповновасіб, передбачений у ст. 159
9 КПК Укражене здійснювати повну перевірку
їни, шляхом тимчасового доступу до
цих декларацій, за наслідками чого
речей і документів на підставі
ставі ухвали
воно приймає рішення про резульслідчого судді
тати такої перевірки. Поряд із цим
у разі виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, НАЗК затверджує обґрунтований
висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. З огляду на правову природу цього документа висновок
НАЗК є повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення та стає приводом для початку досудового розслідування. Під час такого розслідування
сторона обвинувачення залежно від того, проводилася чи ні повна перевірка
декларації, має право: 1) ініціювати проведення такої перевірки; 2) витребувати та отримати рішення НАЗК про результати повної перевірки декларації на
підставі ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом тимчасового доступу до речей і
документів.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ
ТА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ:
НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
19 вересня 2019 року у Національній академії прокуратури України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка
суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід».
Вітальним словом конференцію відкрив ректор Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист
України Олександр Толочко.

Олександр Толочко

Хочу висловити подяку нашим партнерам, які
упродовж тривалого часу взаємодіють
із Національною академією прокуратури України
і сприяють розширенню відносин у науковометодичному забезпеченні прокурорської діяльності,
підготовці та підвищенню кваліфікації прокурорських
кадрів. Символічно, що захід відбувається у період
нової хвилі реформування кримінальної юстиції,
про що свідчить ряд невідкладних законопроєктів,
зареєстрованих у Верховній Раді України. Маю надію,
що під час роботи конференції будуть напрацьовані
нові ідеї, концепції та визначені шляхи подальшої
ефективної підготовки прокурорів,
суддів і правоохоронців.

Учасників конференції привітали також проректор Національної
академії внутрішніх справ, доктор
юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Сергій Чернявський та керівник
Компоненту права Консультативної місії Європейського Союзу в
Україні Фабіан Ловенберг.
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«Тематика заходу є надзвичайно актуальною, а тому викликає значний інтерес наукової спільноти, фахових юристів
та широкого кола експертів-практиків», –
зазначив Сергій Чернявський. Він також ознайомив присутніх із перспективами впровадження спільної ініціативи
Національної академії внутрішніх справ
і Консультативної місії Європейського
Союзу, наголосивши, що на базі Інституту післядипломної освіти НАВС запроваджується спеціалізація та підвищення кваліфікації управлінських кадрів рівня
керівників департаментів і служб МВС України і Національної поліції України,
їх територіальних органів і підрозділів з перспективою поширення на керівні
ланки інших центральних органів виконавчої влади, які підпорядковані МВС
України. «На першому етапі плануємо запровадити експериментальний
навчальний тренінг для керівників головних управлінь Національної поліції
в областях. Випускники тренінгу отримуватимуть сертифікати державного
зразка, наявність такого сертифікату
під час вирішення кадрових питань має
бути обов’язковою», – продовжив свій
виступ Сергій Чернявський.
Робота конференції відбувалась у форматі двох пленарних засідань, під час
яких учасники обговорили основні напрями удосконалення системи професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів.
Окрему увагу науковці приділили обговоренню необхідності підвищення рівня
фахової компетентності працівників цих категорій.
Учасники заходу ознайомилися з дослідженнями найкращих науковців –
представників таких потужних міжнародних дослідницьких установ, як
Центрально-Європейський
університет, Національна асоціація адвокатів Італії, Інститут перепідготовки
та підвищення кваліфікації суддів,
працівників прокуратури, судів і установ юстиції Білоруського державного університету, Академія ГУСПОЛ
(Чеська Республіка) тощо.
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З особливою зацікавленістю учасники конференції прослухали доповідь
голови правління громадської організації «Експертний центр з прав людини»,
кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України Володимира Сущенка. «Досвід діяльності правників у розвинутих країнах світу засвідчує,
що правничі асоціації цих країн приділяють вагому увагу визначенню та підтримці високого рівня професіоналізму серед своїх членів. Минуло вже понад
сто років, як були розроблені і продовжують вдосконалюватися Правила професійної поведінки адвокатів (юристів) США, понад три століття існують такі
правила у правників Сполученого Королівства Великої Британії, мають свої
професійні правила правники Німеччини і Франції та інших країн Європейського Союзу. Йдемо цим шляхом і ми – українські юристи, створивши Правила
професійної адвокатської етики, Кодекс суддівської честі, Кодекс професійної
етики та поведінки прокурора
тощо», – наголосив Володимир
Сущенко.
Жваву дискусію конференції
викликав виступ доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Ігоря
Копотуна щодо реформування
інституту публічної служби в
Україні та проблеми протидії
корупції.

Ігор Копотун

Визначальним критерієм для таких змін є впровадження
в діяльність службовців України європейських стандартів
обслуговування громадян та професійного обслуговування
політичного керівництва держави. Зокрема,
на публічних службовців мають бути покладені завдання
щодо ефективного виконання функції аналізу політики,
забезпечення її реалізації, в тому числі розроблення проєктів
нормативних актів, управління публічними фінансами,
а також щоденне адміністративне обслуговування
приватних осіб.

У своєму виступі начальник управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріату) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури Украї73
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ни, кандидат юридичних наук,
доцент Сергій Подкопаєв зазначив, що: положення міжнародних (європейських) документів,
зарубіжний досвід, вітчизняне
законодавство та практика його
застосування надають можливість виокремити не лише фактори, що обумовлюють зміст професійної підготовки прокурорів,
а й напрями її вдосконалення, які
мають бути, зокрема, такими:
наближення змісту навчального
процесу до реальних практичних потреб прокурорської діяльності; впровадження навчальних курсів, які б
сприяли формуванню навичок комунікації зі ЗМІ, у тому числі навичок публічних дискусій та виступів, доведення інформації про результати своєї роботи
до широкого загалу та інших спеціальних курсів; оптимізація викладацького
складу задля того, щоб його більшість становили саме прокурори; формування системи об’єктивної оцінки якості навчання з обов’язковим залученням до
цього процесу працівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури
України.
Захід об’єднав чимало учасників, серед яких відомі експерти-правники
та науковці, зокрема перший проректор з навчально-методичної та наукової
роботи Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук,
габілітований доктор правничих наук (Республіка Польща), старший науковий співробітник Сергій Мінченко, баристер (Монктон Чемберс, м. Лондон,
Велика Британія), професор Центрально-Європейського університету, експерт Ради Європи у сфері захисту прав людини Джеремі Мaкбрайд («Базова
підготовка суддів і прокурорів»); експерт Ради Європи,
адвокат, член Асоціації адвокатів Італії, фахівець із міжнародного права у сфері
захисту прав людини, професійний експерт з оцінки потреб навчання та розробки
навчальних програм Івана
Роанія («Ефективні методологічні практики навчання
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правників»), старший радник з питань прокуратури
(фінанси) Консультативної
місії Європейського Союзу
в Україні Мартен Алвінсон
(«Досвід Швеції у запровадженні та здійсненні професійної підготовки прокурорів»), завідувач кафедри
судової діяльності закладу
освіти «Інститут перепідготовки та підвищення
кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів і
установ юстиції Білоруського державного університету» (м. Мінськ, Білорусь),
кандидат юридичних наук, доцент Катерина Новікова («Спеціальна підготовка на посаду судді: досвід Республіки Білорусь», начальник відділу наукових
досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук
Тетяна Фулей («Інновації в суддівській освіті: досвід Національної школи суддів
України»), проректор з міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка), головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної
Ради України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Антон Монаєнко («До проблеми визначення розміру посадового окладу судді»), заступник начальника відділу представництва при виконанні судових рішень Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів
держави в судах Генеральної прокуратури України, доктор юридичних наук
Надія Максіменцева («Навчання прокурорів як право та обов’язок (європейські та міжнародні стандарти»)), начальник відділу розробки та впровадження
інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Ігор Козьяков
(«Професійна компетентність прокурора: зміст і склад»), начальник відділу підвищення кваліфікації військових прокурорів інституту підвищення кваліфікації
прокурорів Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних
наук, доцент Микола Туркот («Новітні підходи до проведення тренінгів для
прокурорів»), начальник відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення у суді інституту спеціальної підготовки Національної академії
прокуратури України, кандидат юридичних наук Валерій Севрюков («Якість та
ефективність підтримання обвинувачення в суді як наслідок успішної підготов75
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ки прокурорів до їх професійної діяльності»).
Головним
завданням
конференції є об’єднання
зусиль науковців і практиків
у визначенні стратегічних
напрямів удосконалення
системи професійної підготовки суддів, прокурорів,
працівників правоохоронних органів, що сприятиме
належному формуванню та
підвищенню рівня їх фахової компетентності, а також впровадженню у діяльність вказаних органів принципів верховенства права, захисту прав та свобод людини, загальних інтересів
суспільства і держави.
Організували міжнародну науково-практичну конференцію «Професійна
підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід» Національна академія прокуратури України спільно з Генеральною прокуратурою України, Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією прокурорів, Національною школою суддів України, Національною
академією внутрішніх справ та Офісом Ради Європи в рамках проєкту Ради
Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в
Україні».

Інформацію підготувала
прессекретар Національної академії прокуратури України Ольга Тронько
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