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ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Розкрито особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбав-
лення волі в умовах надзвичайних ситуацій. Досліджено повноваження прокурора при на-
станні в установі виконання покарань небезпечних і надзвичайних подій.

Ключові слова: прокурорський нагляд; надзвичайна ситуація; небезпечна подія; надзви-
чайна подія; установа виконання покарання.

Постановка проблеми. Протягом 2014–2015 років кількість надзвичай-
них ситуацій у місцях позбавлення волі значно збільшилася. Якщо у 2013 році 
таких ситуацій було зафіксовано 184, то у 2014 році їх вже відбулося 2051, у 
тому числі й у районі проведення антитерористичної операції. 

Коли у місцях позбавлення волі стається надзвичайна ситуація, то її лік-
відація та приведення до нормального режиму роботи колоній і СІЗО забез-
печується низкою державних органів, серед яких окреме місце займає про-
куратура, уповноважена Конституцією України на здійснення нагляду за до-
держанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

1 Статистичні дані Державної пенітенціарної служби України за 2010–2015 роки.
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а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян [1].

Тому з метою недопущення повторного настання надзвичайних ситуацій 
у місцях позбавлення волі прокурорський нагляд на цьому напрямі має акти-
візуватися, а порядок його здійснення бути чітко визначений.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд існуючих наукових на-
працювань у прокурорській сфері свідчить про відсутність ґрунтовних до-
сліджень питання прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях 
позбавлення волі в умовах надзвичайних ситуацій. Серед останніх публіка-
цій зі спорідненої тематики варто відмітити монографію Р.В. Лемака «Проку-
рорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань». 
У підрозділі 2.2 «Прокурорський нагляд за додержанням законів, що визна-
чають режим та умови відбування покарань» цього монографічного дослі-
дження проаналізовано дії прокурора за наявності фактів утеч із колонії та 
інших надзвичайних подій [2, 131–132].

Мета статті (завдання) – розкрити повноваження прокурора у разі 
настання в установі виконання покарань надзвичайної ситуації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що ані 
у Кримінально-виконавчому кодексі України (КВК України), ані у відомчих 
нормативно-правових актах Генеральної прокуратури України та Державної 
пенітенціарної служби України (ДПтС України) не міститься поняття «над-
звичайна ситуація», а вживаються словосполучення «режим особливих умов 
у колоніях», «надзвичайна подія», «надзвичайна обставина» [3; 4; 5; 6], авто-
ри цієї статті використовують саме поняття «надзвичайна ситуація» як най-
ширше і таке, що охоплює усі вказані вище. 

Під надзвичайною ситуацією в установі виконання покарань розуміється 
оперативна обстановка на території установи, яка характеризується пору-
шенням нормальних умов її функціонування, спричинена небезпечною або 
надзвичайною подією, що за своїми наслідками становить загрозу життю 
або здоров’ю як засуджених, так і персоналу установи чи жителів прилеглої 
до установи території, чи призвела (може призвести) до появи загиблих і по-
страждалих, чи до завдання матеріальних збитків, чи до неможливості від-
бування покарання засудженими у такій установі. 

До небезпечних подій відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного за-
хисту України відносяться катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епіде-
мія, епізоотія, епіфітотія тощо [7]. До надзвичайних подій згідно з п. 7 наказу 
Генерального прокурора України № 7гн «Про організацію прокурорського 
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у криміналь-
них провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян» належать: 
масові заворушення серед в’язнів, їх акти протесту та оголошення про голо-
дування, навмисні самоушкодження здоров’я, вчинення ними самогубства, 
тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, втечі з-під варти 
або з установ виконання покарань, самовільне залишення меж виправного 
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центру, заподіяння службовими особами установ попереднього ув’язнення 
та виконання покарань тілесних ушкоджень в’язням, застосування до них 
жорстокого поводження чи катування, вчинення службовими особами кри-
мінальних і корупційних правопорушень, нещасні випадки з тяжкими на-
слідками на виробничих об’єктах установ виконання покарань, порушення 
прав ув’язнених чи засуджених у ході проведення в установах Державної кри-
мінально-виконавчої служби України спеціальних операцій та (або) застосу-
вання зброї, інші події, які набули резонансного розголосу в суспільстві та 
засобах масової інформації [4].

Водночас відповідно до п. 3 Інструкції з організації охорони кримінально-
виконавчих установ закритого типу (Інструкція ДПтС України № 237) сти-
хійне лихо, епідемії, аварії важливих для життєзабезпечення систем, пожежі, 
масові заворушення, прояви групової непокори засуджених або виникнення 
реальної загрози збройного нападу на виправну колонію, учинення засудже-
ними втечі з-під варти, захоплення заручників або вчинення засудженими 
інших насильницьких дій, введення надзвичайного чи воєнного стану в ра-
йоні розташування виправної колонії віднесено до надзвичайних обставин 
[5]. Через неузгодженість аналізованих законодавчих актів частина надзви-
чайних обставин дублюється із небезпечними подіями, а частина – з надзви-
чайними подіями.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 
2014 року та п. 7 наказу Генерального прокурора України 7гн [8, 4], з метою 
мінімізації негативних наслідків під час надзвичайних ситуацій в установах 
виконання покарань (УВП) прокурор уповноважений на таке.

1. Здійснювати регулярні перевірки та перевірки за скаргами, заявами, ін-
формацією із засобів масової інформації та інших джерел про надзвичайні 
події (НП).

2. Невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня телефоном та упро-
довж доби – спеціальним повідомленням про надзвичайні події.

3. За необхідності після отримання спецповідомлення про надзвичайну 
подію виїжджати до УВП. Критерії та підстави обов’язкового виїзду проку-
рора до місць несвободи законодавчо не визначено. З огляду на це вказане 
питання прокурор вирішує на власний розсуд, керуючись власною правосві-
домістю. Звісно, у випадках, коли засуджений наніс собі декілька подряпин, 
і в нього немає скарг на адміністрацію установи, що підтверджується відпо-
відною заявою в’язня, вбачається недоцільним здійснювати такий виїзд. До 
колонії та СІЗО також виїжджає оперативно-слідча група міліції і представ-
ник територіального управління ДПтС України. Стосовно останнього також 
законодавчо не закріплено, за яких НП він має обов’язково прибути до УВП.

4. Вивчати наявні матеріали службових перевірок за фактом НП для 
того, щоб більш детально з’ясувати характер події, причини й умови, що їй 
сприяли. Однак варто пам’ятати, що трапляються випадки й неналежно-
го з’ясування адміністрацією УВП обставин надзвичайних подій, зокрема, 
пов’язаних зі смертями засуджених. Так, за фактом самогубства засуджено-
го Д. службову перевірку у виправній колонії (ВК) № 95 проведено поверхово. 
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Поза увагою адміністрації залишилися обставини щодо можливого передо-
зування засудженого наркотичними речовинами. Не опитано його дружину 
та службових осіб ВК. Характеристика засудженого Д., складена після його 
смерті, містить необ’єктивні відомості щодо його особистості. Не звернуто 
увагу на неодноразове перерахування дружини засудженого-самогубця на його 
прохання грошових коштів на суму 4 тис. грн на рахунки невстановлених осіб, 
а також можливу наявність конфліктних ситуацій з іншими засудженими 
та адміністрацією установи.

5. Опитувати засуджених, адміністрацію ВК, ознайомлюватися із даними 
про заподіяні травми у медчастині, вивчати матеріали перевірок з цих пи-
тань, зіставляти кількість злочинів, зареєстрованих у відділі нагляду і без-
пеки установи виконання покарань, із даними про злочини в оперативному 
відділі у книзі обліку злочинів та подій (таке порівняння надасть можливість 
з’ясувати повноту реєстрації цих подій) і отримувати іншу необхідну інфор-
мацію залежно від надзвичайної події.

6. При внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
прокурору доцільно за наявності достатніх доказів щодо конкретної особи, 
яка вчинила злочин, відкривати кримінальне провадження не за фактом 
порушень, а стосовно цієї особи, оскільки, як свідчить практика, такі прова-
дження потім закриваються через те, що «... факти, викладені в заяві, не зна-
йшли свого підтвердження при повторній перевірці».

Діяння, яке припускається злочинним і вчинено у пенітенціарній установі, 
розслідується у такий само спосіб, як і на волі, й щодо нього має бути заве-
дено справу відповідно до національного законодавства2, тобто розпочато 
кримінальне провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом 
України.

Заради створення уявлення про відсутність порушень в УВП їх адміні-
страція може вдаватись до приховування кримінальних правопорушень від 
обліку, зокрема і шляхом уникнення повідомлення про них прокурора для 
внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру досудових 
розслідувань. Тому повнота наданих відомостей, наявність випадків прихо-
вування від обліку порушень режиму, в тому числі і кримінальних правопо-
рушень, потребує особливої уваги прокурора [2, 131].

7. Під час регулярних перевірок перевіряти:
– план дій персоналу установи при надзвичайних обставинах (План), який 

складається на три роки зі щорічним внесенням за необхідності відповід-
них коректив, погоджується із начальником міського (районного) відділу 
внутрішніх справ, начальником управління служби безпеки, прокурором 
і керівником органу місцевого самоврядування й затверджується началь-
ником територіального управління ДПтС України. Саме у вказаному Пла-
ні визначено: завдання особового складу установи при надзвичайних об-
ставинах (НО); порядок сповіщення та строки збору особового складу на 

2 Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-
учасниць. Прийнято Комітетом Міністрів 11 січня 2006 року на 952-й зустрічі заступників міністрів 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_032
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випадок тривоги; організація управління і зв’язку; заходи з приведення 
сил та засобів до дій при НО, дії посадових осіб при НО; розрахунок осо-
бового складу з виконання поставлених завдань; орієнтовні дії груп осо-
бового складу, що створюються для ліквідації НО; організація взаємодії 
підрозділів і служб при ліквідації НО; порядок застосування вогнепальної 
зброї та заходи безпеки особового складу;

–  готовність захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіацій-
них укриттів, бомбосховищ і підвалів органів та установ виконання пока-
рань, наявність необхідного запасу їжі та води у них, забезпечення персо-
налу органів і установ загальновійськовими захисними костюмами (ЗЗК), 
приладами для вимірювання рівня радіації ДП-5; засобами індивідуаль-
ного захисту органів дихання; 

–  оснащеність матеріально-технічними засобами штабів з ліквідації над-
звичайних ситуацій природного або техногенного характеру, які діють 
при органах і установах виконання покарань;

–  затвердженість складу комісій з питань ліквідації надзвичайних ситуацій 
природного або техногенного характеру та евакуаційної комісії управ-
лінь Державної пенітенціарної служби України (ДПтС України), а також 
оперативні плани дій керівництва установи під час таких ситуацій;

–  наявність планів дій установи виконання покарань та сил цивільного за-
хисту району при надзвичайних ситуаціях, при ліквідації аварії, виконан-
ня спільних тренувальних заходів при виникненні надзвичайної ситуації 
та виконання евакуаційних заходів;

–  існування матеріальних резервів органів і установ для забезпечення без-
перебійного функціонування у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій, зокрема наявність автономних генераторів, дров, вугілля, по-
льових кухонь тощо; 

– стан пожежної безпеки в органах і установах, наявність та укомплекто-
ваність первинними засобами пожежогасіння усіх приміщень, цивільних 
протигазів ГП – 5, ГП – 4, ІП – 4, плани евакуації, порядок оповіщення та 
дії персоналу й засуджених у випадку пожежі. Задля цього залучати від-
повідних спеціалістів; 

– невоєнізовані формування цивільного захисту в системі цивільного за-
хисту управлінь ДПтС України та установ виконання покарань, інспекції 
з мобілізаційної роботи та цивільного захисту управління ДПтС України, 
мобілізаційні групи установ;

– періодичність навчально-тренувальних зборів для працівників, які вклю-
чені до складу зведеного загону швидкого реагування УВП територіаль-
ного органу управління ДПтС України (двічі на рік);

– періодичність проведення практичних відпрацювань дій персоналу УВП 
в умовах надзвичайних подій, зокрема й збір особового складу установи 
на випадок тривоги по єдиних умовних сигналах оповіщення: «Буря» – за-
гальне скликання особового складу установи; «Буря – 1» – групова непо-
кора або масові заворушення засуджених; «Буря – 2» – захоплення заруч-
ників, вчинення злочину терористичної спрямованості; «Буря – 3» – вте-
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ча засуджених; «Буря – 4» – пожежа, аварія, стихійне лихо; «Буря – 5» – 
напад на варту охорони; «Буря – 6» – озброєна втеча, дезертирство зі 
зброєю. Про збір особового складу установи на випадок тривоги має бути 
обов’язково проінформований прокурор та інші суб’єкти, які погоджува-
ли План; 

– періодичність перевірок наявності тривожних валіз особового складу ко-
лоній та їх екіпіровка, а також дії персоналу установи в разі виникнення 
НП (щомісяця);

– своєчасність виконання плану заходів стосовно проведення занять з вог-
невої підготовки та тренувань із відпрацювання навичок з ліквідації над-
звичайних обставин працівниками груп посиленого нагляду та безпеки; 
блокування; вилучення; застосування зброї та спецзасобів; переслідуван-
ня; оперативно-розшукових груп тощо.

Прокурору також треба враховувати, що у разі епідемії, стихійного лиха 
або інших надзвичайних ситуацій, що перешкоджають нормальній діяльнос-
ті УВП, тривалі й короткострокові побачення засуджених можуть бути тим-
часово відмінені. Час, протягом якого засудженим не надавалися побачення у 
зв’язку з карантином, стихійним лихом або переведенням установ виконан-
ня покарань на режим особливих умов, має зараховуватися у строк, після за-
кінчення якого засуджені можуть їх отримати (п. 1 Розділу ХIV «Порядок на-
дання засудженим побачень та телефонних розмов з родичами, адвокатами 
та іншими особами. Користування глобальною мережею Інтернет» ПВР УВП) 
[6].

У разі евакуації органів і установ ДПтС України в Донецькій області, ще 
розташованих на території, підконтрольній українській владі, або з інших 
областей материкової України прокурор має бути невідкладно про це пові-
домлений у вигляді відповідного спецповідомлення.

Також у разі виникнення надзвичайних подій не лише в органах і устано-
вах Державної виконавчої служби України, а й в організаціях та підрозділах 
Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі на транспорті), Мініс-
терства охорони здоров’я України, які забезпечують реалізацію державної 
політики у сфері виконання судових рішень у кримінальних провадженнях 
та застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмежен-
ням особистої свободи громадян; Українській психіатричній лікарні із суво-
рим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом з 
питань додержання законності при поміщенні, лікуванні осіб, до яких засто-
совано заходи примусового характеру, та осіб, до яких застосовано запобіж-
ний захід поміщення до психіатричного закладу; закладах для проведення 
стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під 
вартою, прокурор обласного та районного рівнів, військовий прокурор регіо-
нів при здійсненні нагляду на цьому напрямі зобов’язаний у межах своєї ком-
петенції організовувати першочергові дії, у тому числі із залученням слідчих 
органів досудового розслідування (п. 7.1. наказу 7гн) [4].

Зокрема, й задля цього 12 серпня 2014 року до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України було внесено доповнення у вигляді Розділу IX-1 «Особ-
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ливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 
стану або у районі проведення антитерористичної операції» [9], у ст. 615 яко-
го передбачено: «На місцевості (адміністративній території), на якій діє пра-
вовий режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористич-
ної операції, у разі неможливості виконання у встановлені законом строки 
слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 247 
та 248 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочинів, передбачених статтями 109–114-1, 258–258-5, 260–263-1, 
294, 348, 349, 377–379, 437–444 Кримінального кодексу України, ці повнова-
ження виконує відповідний прокурор» [10].

Висновки. Зважаючи на викладене та враховуючи чинне розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про встановлення режимів підвищеної го-
товності та надзвичайної ситуації», згідно з яким у Донецькій та Луганській 
областях визначено режим надзвичайної ситуації і режим підвищеної готов-
ності в усіх інших регіонах [11], прокурор зобов’язаний державою здійсню-
вати нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримі-
нальних справах, за ситуацій, що мають надзвичайний характер, злагоджено 
вживати першочергові дії в межах своєї компетенції, своєчасно реагувати та 
вміти швидко і дієво приймати необхідні рішення до настання надзвичайних 
ситуацій та їх припинення, а також давати об’єктивну оцінку учасникам цих 
ситуацій. Окрім того, зважаючи на раптовість настання надзвичайних подій в 
установах виконання покарань, прокурор має бути дисциплінований, відпо-
відальний і принциповий під час проведення перевірки додержання законів 
при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, щоб уникнути 
потенційних прорахунків і недоліків, які можуть призвести до надзвичайних 
ситуацій у майбутньому в установах виконання покарань.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Раскрыты особенности прокурорского надзора за соблюдением законов в местах лише-
ния свободы в условиях чрезвычайных ситуаций. Исследованы полномочия прокурора в слу-
чаях опасных и чрезвычайных происшествий в учреждениях исполнения наказаний. 
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SPECIFICS OF PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER LAW 
OBSERVANCE IN INSTITUTIONS OF CONFINEMENT 

UNDER EMERGENCY SITUATIONS

The article reveals peculiarities of prosecutorial supervision over the observance of laws in the 
field of non-freedom in emergencies. Сredentials of the prosecutor in the case of danger and accidents 
in the penitentiary institutions were researched.
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