
135

Слід зазначити, що, попри зміни у своїй суті, «тюремна» та 
кримінальна субкультура залишається чинником, що має дуже не-
гативний вплив на суспільство. Однак єдина державна ідеологія 
у напрямку запобігання поширення «тюремної» та кримінальної 
субкультури не є єдиним способом покращити становище, адже 
об’єктом запобігання розповсюдженню злочинної ідеології пови-
нні стати члени всіх видів організованої злочинності, а «тюремної» 
субкультури на загальному рівні – всі засуджені, що утримуються у 
відповідних установах.
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РЕФОРМА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:  
ЗМІСТ, СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ

Пенітенціарна система Україні залишилася у спадок від Ра-
дянського союзу. В зв̀ язку з цим більша частина виправних коло-
ній, СІЗО та УВП з побутово-матеріальної точки зору, знаходиться 
в дуже занедбаному стані. У крупних містах, таких, як Одеса, Київ, 
Харків, СІЗО та УВП знаходяться поруч з соціально-значущими 
об’єктами міст. Пенітенціарна система України є досить корумпо-
ваною та закритою для реформ, показники порушення прав люди-
ни є досить високими, порівнюючи з країнами Європи. З огляду на 
це, в Україні дуже серйозно назріла необхідність суттєвої та дієвої 
реформи Пенітенціарної системи. 
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Основним елементом реформи Пенітенціарної системи має 
стати демілітаризація системи виконання покарань. «Наш фокус – 
демілітаризувати на першому етапі великий апарат, який працює не 
в колоніях, а займається паперами і має набагато вищу зарплату ніж 
ті, хто має справу із ув’язненими. Тому з 77% осіб, які мають сьогод-
ні погони, планується зменшення до 28%. Вони стануть державни-
ми службовцями, які будуть розробляти підходи керування систе-
мою виконання покарань», – зазначила перший заступник Міністра 
юстиції. При цьому процес демілітаризація дасть можливість сис-
темі взяти курс на ресоціалізацію в’язнів [1]. Таким чином можна 
визначити цілі цієї реформи: 1) Залучення нових людей в систему 
на всіх рівнях від ЦА до УВП – перш за все, за рахунок підвищення 
рівня заробітної плати при оптимізації адміністративного апарату 
на рівні ЦА та регіональних управлінь. На рівні центрального апа-
рату – скорочення 30% особового складу, підвищення середнього 
рівня заробітної плати на 50%. На рівні регіональних управлінь – 
скорочення майже 45% особового складу від штатної чисельності. 
На рівні СІЗО та УВП – скорочень не буде, підвищення середньо-
го рівня заробітної плати для співробітників СІЗО та УВП на рів-
ні 40%. 2) Розробка нового законодавства у сфері функціонування 
слідчих ізоляторів та установ виконання покарання у відповідності 
до Європейських норм, включаючи й внутрішнє регулювання уста-
нов. 3) Будівництво нових СІЗО та УВП в найбільших містах Укра-
їни за схемою державно-приватного партнерства. Будівництво су-
часних установ у відповідності до норм ЄС. Переміщення СІЗО та 
УВП за межі міст – подалі від соціальних об’єктів, які досить часто 
розташовані поряд з установами [2]. У травні 2016 р. було виріше-
но почати ліквідацію Державної пенітенціарної служби, поклавши 
на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної 
політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. 
Одразу ж після цього Кабінет Міністрів ліквідував територіальні 
органи пенітенціарної служби України і створив їх у системі Мініс-
терства юстиції. Разом з цим Народні депутати підтримали зміни 
до Кримінально-виконавчого кодексу України, в результаті чого ст. 
118 викладено в такій редакції: «Залучення засуджених до позбав-
лення волі до суспільно корисної праці: 1. Засуджені до позбавлен-
ня волі мають право працювати в місцях і на роботах, які визнача-
ються адміністрацією колонії». До цього засуджені до позбавлення 
волі були зобов’язані працювати. Тепер же – оскільки людина не 
зобов’язана реалізовувати свої права – засуджені мають повне пра-
во не працювати [3].
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Сутність цієї реформи полягає в оптимізації Пенітенціарної 
системи України та її модернізації, приведення її у відповідність до 
Європейських норм.

Також сутність її полягає в введенні інституту пробації, який 
є досить поширений у країнах Європейского союзу. Верховна рада 
України прийняла Закон України «Про пробацію», який викликав 
неоднозначні думки у багатьох експертів через те, що закон був 
прийнятий без відповідної правової та матеріальної бази, мав бага-
то невідповідностей [4].

Серед проблем цієї реформи можна зазначити те, що було лік-
відовано територіальні органи Пенітенціарної служби України, та 
було створено інші у рамках Міністерства юстиції України. Але 
ця зміна також перемістила навантаження на зменшену кількість 
територіальних органів Міністерства юстиції, були скорочені до-
свідчені кадри які раніше працювали в ДПтС. Також серед проблем 
реформи можна відзначити те, що ліквідація та реорганізація ДПтС 
у рамках нової структури проходить повільно та з великими про-
блемами [5].

Цілі та спрямування реформи носять дуже прогресивний та 
новітній характер, але не дивлячись на це, реформа проводиться не-
послідовно, та в умовах економічної та політичної кризи в країні є 
неефективною. Тому виникають дуже великі сумніви, щодо проек-
тів виносу СІЗО та УВП за межі великих міст, та віддання цілісних 
майнових комплексів старих СІЗО та УВП у руки приватних під-
приємців.
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