
Друге навчальне заняття. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

 

  

Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі на певний
строк 

  

Покарання у виді позбавлення волі на певний строк, як свідчить  історія розвитку
кримінально-виконавчого права, було і продовжує  залишатися найбільш
розповсюдженим видом кримінального покарання.

  

Загальна тенденція щодо широкого призначення покарання у виді  позбавлення волі є
невиправданою і, як результат, приводить до  переповнення місць позбавлення волі,
значних людських і фінансових  витрат на утримання засуджених, істотно ускладнює
процес їх виправлення і  ресоціалізації та можливість їхньої подальшої адаптації в
суспільстві  після звільнення.

  

За роки незалежності в Україні було засуджено за вчинення злочинів  майже 2 млн. 500
тис. осіб, серед них понад 1,1 млн - до покарання у  виді позбавлення волі. У 90-ті роки в
Україні питома вага засуджених до  позбавлення волі в загальній структурі судимості
залишається досить  стабільною і складає близько 35%. На сьогодні за цим показником
Україна,  незважаючи на проголошений курс щодо гуманізації кримінальної політики, 
дотримання прав і свобод громадян, посідає одне з перших місць у світі.

  

Дивує відрив, з яким Україна "лідирує " у цій сфері: у більшості  європейських країн
питома вага позбавлення волі в структурі судимості не  перевищує, як правило, 10-12%.
За даними статистики, відсоток  засуджених до позбавлення волі істотно варіюється в
різних регіонах  України. Судова практика останніх років показує, що найбільш часто 
позбавлення волі застосовується в м. Києві, східному і південному  регіонах України. Так,
найвищі показники застосування цього виду  покарання досягли суди м. Києва - 48,7%
видатків, Автономної Республіки  Крим і Дніпропетровської області - 45,4%, Херсонської
області - 42,4%,  Донецької області - 41,5%, Одеської області - 40,1%. У той же час у 
західному регіоні ці показники на порядок нижче. У Тернопільській  області частка
позбавлення волі складає 24,6%, показник, нижчий за 30%,  мають суди Вінницької,
Закарпатської, Рівненської, Хмельницької і  Черкаської областей.
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Дослідники відзначають, що серйозною перешкодою на шляху гуманізації  кримінальної
політики є зростання злочинності. Дійсно, кримінальна  статистика останніх п'ятнадцяти
років свідчить про те, що загальна  кількість вчинених злочинів зросла майже вдвічі.
Дослідниками  відзначається тенденція збільшення частки тяжких, корисливих, у тому 
числі економічних злочинів, а також злочинів, вчинених організованими  злочинними
угрупованнями.

  

Позбавлення волі, як бачимо, прямо чи опосередковано пов'язане з  негативним впливом
не тільки на особистість засуджених, але і на  навколишнє мікросоціальне середовище і
суспільство в цілому. Звичайно,  суспільство ще довго не зможе відмовитися від
позбавлення волі як  покарання за вчинений злочин.

  

Існує низка причин використання цього покарання: воно є справедливо  заслуженим
наслідком вчинення тяжких злочинів; воно потрібне для  попередження нових злочинів з
боку рецидивістів, які стійко не бажають  стати на шлях виправлення, а також для
ізоляції на певний час цих осіб  від суспільства; позбавлення волі необхідне для мети
загального  попередження злочинів; позбавлення волі потрібне для задоволення 
очікувань суспільства відносно покарання осіб, що вчинили тяжкі злочини.

  

Таким чином, позбавлення волі зберігається як засіб соціального  контролю за певними
категоріями злочинців. Але суспільство повинне  визнати його збитковість: економічну,
соціальну, морально-психологічну.

  

Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування  покарання не
пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком  законної сили або з дня
надходження із суду розпорядження про виконання  вироку, який набрав законної сили.
Протягом цього строку засуджений має  право на короткострокове побачення з
близькими родичами. Порядок  направлення засуджених до виправних і виховних
колоній визначається  підзаконними нормативно-правовими актами ДКВС України.

  

Так, засуджені за кримінальні злочини направляються до місця  відбування покарання і
переміщуються в разі необхідності з одного місця  відбування покарання до іншого під
вартою.
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Переміщення засуджених під вартою здійснюється з додержанням правил  тримання:
чоловіки окремо від жінок; неповнолітні — від дорослих;  підслідні, які притягуються до
кримінальної відповідальності по одній  справі, - окремо між собою; засуджені до
довічного позбавлення волі -  окремо від інших категорій; хворі на активну форму
туберкульозу легенів,  психічно хворі - окремо між собою і від здорових, у разі потреби за
 висновком лікаря — в супроводі медичного працівника.

  

Крім того, при переміщенні засуджених під вартою їм створюються  необхідні побутові і
санітарно-гігієнічні умови, вони забезпечуються  колонією (органом-відправником) одягом
і взуттям за сезоном, а також  харчуванням за встановленими нормами на весь період
прямування.  Переміщення засуджених під вартою здійснюється за рахунок держави 
відповідно до підзаконних актів ДКВС України і МВС України та згідно 
Кримінально-виконавчим кодексом України.

  

Особи, засуджені вперше до позбавлення волі за злочини невеликої або  середньої
тяжкості чи тяжкі злочини, може бути за їхньою згодою залишено  у слідчому ізоляторі
чи направлено до виправної колонії максимального  рівня безпеки для роботи з
господарського обслуговування.

  

Процедура залишення засуджених для виконання роботи з господарського 
обслуговування проводиться наказом начальника слідчого ізолятора, а  направлення їх у
виправну колонію максимального рівня безпеки ДКВС  України за наявності їхньої
письмової згоди.

  

Засуджені, залишені в слідчому ізоляторі чи направлені у виправну  колонію
максимального рівня безпеки для роботи з господарського  обслуговування, тримаються
ізольовано від інших осіб на умовах,  передбачених КВК України для виправних колоній
мінімального рівня  безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній
середнього  рівня безпеки.

  

У порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України,  засуджений
при необхідності провадження слідчих дій у справі про злочин,  вчинений цією або іншою
особою, за який вона не була засуджена, чи у  зв'язку з розглядом справи в суді може
бути тимчасово залишений в  слідчому ізоляторі або переведений з арештного дому,
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виправного центру,  дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора.

  

Прийняття засуджених до виправних і виховних колоній проводиться  адміністрацією
колоній у порядку, встановленому нормативно-правовими  актами ДКВС України.
Важливо зазначити, що адміністрація колонії  протягом трьох діб повідомляє суд, який
постановив вирок, про приведення  його до виконання і про місце відбування покарання
засудженим.  Одночасно направляється повідомлення одному із членів сім'ї або близьких
 родичів за вибором засудженого, у якому вказується адреса колонії і  роз'яснюються
права засудженого.

  

Крім того, на кожного засудженого до позбавлення волі ведеться  особова справа, а
також інформаційна картка, до якої заносяться такі  відомості: стосовно його особи; про
вчинений ним злочин і назву суду,  який постановив вирок; про день і час його прибуття і
звільнення з  колонії.

  

Кримінально-виконавчим законодавством визначено, що у колоніях  встановлюється
роздільне тримання: чоловіків і жінок, неповнолітніх і  дорослих. Що стосується тих, хто
вперше засуджуються до позбавлення  волі, то вони тримаються окремо від тих, які
раніше відбували покарання у  виді позбавлення волі.

  

Поряд з тим, ізольовано від інших засуджених, а також роздільно тримаються:

  

— засуджені до довічного позбавлення волі;

  

— засуджені, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;

  

— засуджені, яким покарання у виді смертної кари або довічного  позбавлення волі
замінено позбавленням волі на певний строк у порядку  помилування або амністії.

  

Установлені кримінально-виконавчим законодавством вимоги роздільного  тримання
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засуджених не поширюються на лікувальні заклади місць  позбавлення волі і колонії,
призначені для тримання і лікування  інфекційних хворих засуджених. Порядок тримання
засуджених у лікувальних  закладах і цих колоніях визначається нормативно-правовими
актами ДКВС  України.

  

Засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній  виправній чи
виховній колонії, як правило, у межах  адміністративно-територіальної одиниці відповідно
до його постійного  місця проживання до засудження.

  

Переведення засудженого для по дальшого відбування покарання з однієї  виправної чи
виховної колонії до іншої допускається за виняткових  обставин, які перешкоджають
перебуванню засудженого в цій виправній чи  виховній колонії. Порядок переведення
засуджених визначається  нормативно-правовими актами ДКВС України.

  

В установах виконання покарань створюються такі дільниці: карантину,  діагностики і
розподілу; ресоціалізації; соціальної адаптації. У  виправних колоніях мінімального і
середнього рівня безпеки створюються  такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу;
ресоціалізації;  посиленого контролю; соціальної реабілітації. У виправних колоніях 
максимального рівня безпеки створюються такі дільниці: карантину,  діагностики і
розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю.

  

Варто наголосити, що вказані дільниці ізолюються одна від одної. У  дільниці карантину,
діагностики і розподілу тримаються всі новоприбулі  до колонії засуджені. У дільниці
ресоціалізації тримаються засуджені,  які направлені з дільниці карантину, діагностики і
розподілу, а також  переведені з інших дільниць у порядку, встановленому КВК України.

  

У дільниці посиленого контролю тримаються засуджені, що під час  перебування в
дільниці карантину, діагностики і розподілу виявили  високий ступінь соціально
педагогічної занедбаності і потяг до  продовження протиправної поведінки, а також
засуджені, які не проявили  готовності до самокерованої соціально правомірної
поведінки і переведені  з інших дільниць у порядку, встановленому
Кримінально-виконавчим  кодексом.

  

У дільниці соціальної адаптації тримаються засуджені, які правомірно  себе поводять і
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сумлінно ставляться до навчання та праці та яким до  звільнення залишається не більше
шести місяців. У дільниці соціальної  реабілітації тримаються засуджені, які направлені з
дільниці карантину,  діагностики і розподілу, а також переведені з дільниці ресоціалізації
в  порядку, встановленому цим Кодексом.

  

Організація роботи дільниць виправних і виховних колоній регламентується КВК України
і нормативно-правовими актами

  

ДКВС України. Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики і  розподілу,
протягом чотирнадцяти діб піддаються повному медичному  обстеженню для виявлення
інфекційних, соматичних і психічних  захворювань, а також первинному
психолого-педагогічному та іншому  вивченню.

  

За результатами медичного обстеження, первинної психодіагностики і 
психолого-педагогічного вивчення та на підставі кримінологічної,  кримінально-правової
характеристики на кожного засудженого складається  індивідуальна програма
соціально-виховної роботи, яка затверджується  начальником колонії.

  

Засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації, розподіляються  по відділеннях
соціально-психологічної служби і розміщуються в жилих  приміщеннях з локальним
сумісним проживанням членів відділення.

  

У дільниці посиленого контролю установ виконання покарань  мінімального рівня
безпеки із загальними умовами тримання і установ  середнього рівня безпеки
засудженим встановлюється режим, передбачений  для тримання засуджених у
виправній колонії максимального рівня безпеки.

  

У дільниці посиленого контролю установ виконання покарань  максимального рівня
безпеки засуджені тримаються в приміщеннях камерного  типу. На кожного засудженого
розробляється спеціальна індивідуальна  програма, яка передбачає заходи
індивідуально-виховного,  психотерапевтичного, психокорегую-чого характеру.
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Після реалізації цієї програми за клопотанням начальника відділення 
соціально-психологічної служби постановою начальника колонії засуджений 
переводиться до дільниці ресоціалізації. У дільниці соціальної адаптації  на кожного
засудженого розробляється спеціальна індивідуальна програма  підготовки його до
звільнення.

  

Засуджені, які тримаються в дільниці соціальної адаптації,  працевлаштовуються на
окремих виробничих об'єктах колонії або за межами  колонії на інших об'єктах з
дотриманням вимог безпеки і постійного  контролю. Засуджені, які тримаються в дільниці
соціальної адаптації,  проживають в межах колонії у спеціально обладнаних приміщеннях
окремо  від інших засуджених.

  

У дільниці соціальної реабілітації тримаються вперше засуджені до  позбавлення волі за
злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої  та середньої тяжкості, а також
засуджені, переведені з дільниці  ресоціалізації. У дільниці соціальної реабілітації
засуджені:

  

- тримаються під наглядом, а на території житлової зони - під охороною;

  

- у вільний від роботи час від підйому до відбою користуються правом вільного
пересування в межах території дільниці;

  

- з дозволу адміністрації колонії можуть пересуватися без нагляду  поза територією
дільниці, але в межах населеного пункту, якщо це  необхідно за характером виконуваної
ними роботи або у зв'язку з  навчанням;

  

- можуть носити цивільний одяг, мати при собі гроші та цінні речі, користуватися грішми
без обмеження;

  

- мають право відправляти листи, отримувати бандеролі, посилки,  передачі, одержувати
короткострокові побачення без обмеження, а тривалі  побачення — до трьох діб один
раз на місяць;
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- після відбуття шести місяців покарання в дільниці в разі  відсутності порушень режиму
відбування покарання, наявності житлових  умов з дозволу адміністрації колонії можуть
проживати в межах населеного  пункту, де розташована колонія, із своїми сім'ями,
придбавати  відповідно до чинного законодавства жилий будинок і заводити особисте 
господарство на території дільниці.

  

Залежно від поведінки засудженого і ставлення до праці та навчання  умови відбування
покарання можуть змінюватися в межах однієї колонії або  шляхом переведення до
колонії іншого виду. Зміна умов тримання в межах  однієї колонії здійснюється за
клопотанням начальника відділення  соціально-психологічної служби постановою
начальника колонії, погодженою  із спостережною комісією.

  

Зміна умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної  колонії іншого
рівня безпеки здійснюється ДКВС України за поданням  адміністрації виправної колонії,
погодженим з начальником управління  (відділу) ДКВС України в Автономній Республіці
Крим, області, місті  Києві та Київській області і спостережною комісією. Засуджені, які 
стають на шлях виправлення, можуть бути переведені:

  

- з приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення колонії  максимального рівня
безпеки або колонію середнього рівня безпеки - після  фактичного відбуття не менше
однієї четвертої призначеного судом строку  покарання;

  

- із звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня безпеки в  колонію
середнього рівня безпеки - після фактичного відбуття не менше  половини призначеного
судом строку покарання;

  

- у колоніях мінімального і середнього рівня безпеки - до дільниці соціальної реабілітації
після фактичного відбуття:

  

1) не менше однієї четвертої строку покарання, призначеного судом за злочин середньої
тяжкості;
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2) не менше третини строку покарання, призначеного судом за умисний  тяжкий злочин,
а також у разі, коли особа раніше відбувала покарання у  виді позбавлення волі за
умисний злочин і до погашення або зняття  судимості знову вчинила умисний злочин, за
який вона була засуджена до  позбавлення волі;

  

3) не менше половини строку покарання, призначеного судом за особливо  тяжкий
злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше  звільнялася
умовно-достроково і вчинила умисний злочин протягом  невідбутої частини покарання.

  

Не підлягають переведенню до дільниці соціальної реабілітації:

  

- особи, які злісно порушували вимоги режиму в місцях попереднього ув'язнення та в
колоніях;

  

- інваліди першої і другої груп та особи, які досягли пенсійного віку;

  

- вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до трьох років;

  

- особи, які не пройшли повний курс лікування венеричного  захворювання, активної
форми туберкульозу, психічного розладу,  алкоголізму та наркоманії;

  

- особи, які засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів;

  

- особи, яких засуджено за вчинення умисного злочину в період відбування покарання у
виді арешту або обмеження волі.
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Засуджені, які злісно порушують режим відбування покарання, можуть  бути переведені:
з дільниці соціальної реабілітації до іншої дільниці; з  установи середнього рівня безпеки
чи звичайного жилого приміщення  установи максимального рівня безпеки в приміщення
камерного типу  установи максимального рівня безпеки.

  

  

  

  

Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі

  

Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі на певний  строк
врегульовано нормами Кримінально-виконавчого кодексу України,  відповідно до яких:

  

- засудженому визначається вид установи відбування покарання;

  

- проводиться процедура направлення його до місця відбування покарання;

  

- засуджені в разі необхідності можуть переміщатись з одного місця відбування
покарання до іншого;

  

- засудженого за його згодою можуть залишити в слідчому ізоляторі;

  

- прийняття засуджених проводиться адміністрацією установи;

  

- в установах виконання покарань встановлюється роздільне тримання засуджених;
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- засуджений до позбавлення волі, як правило, відбуває весь строк покарання в одній
установі;

  

- залежно від поведінки засудженого і ставлення до праці та навчання  порядок і умови
відбування покарання можуть змінюватися тощо.

  

Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, мають  право в порядку,
встановленому нормами Кримінально-виконавчого кодексу  України і
нормативно-правовими актами Державної кримінально-виконавчої  служби України:

  

- одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування і порядок виконання
покарання у виді позбавлення волі;

  

- користуватися послугами, які надаються в місцях позбавлення волі, в тому числі
додатковими, оплачуваними;

  

- брати участь у трудовій діяльності;

  

- отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі платні  медичні послуги за
рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та  близьких;

  

- розпоряджатися грошовими коштами, придбавати, володіти і розпоряджатися
предметами, речами, виробами;

  

- здійснювати листування з особами, які знаходяться за межами колоній, вести з ними
телефонні розмови;

  

- одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові перекази, одержувати передачі;
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- зустрічатися з родичами та іншими особами;

  

- подавати пропозиції, заяви і скарги в усній чи письмовій формі від свого імені і з питань,
що стосуються їх особисто;

  

- брати участь у роботі самодіяльних організацій та гуртків соціально  корисної
спрямованості, займатися фізичною культурою і спортом;

  

- придбавати, користуватися і зберігати предмети першої потреби, періодичні видання,
літературу, продукти харчування;

  

- розпоряджатися вільним часом, який відведений розпорядком дня, не порушуючи при
цьому правил поведінки;

  

- одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту;

  

- одержувати правову допомогу від адвокатів або інших фахівців у  галузі права, які за
законом мають право на надання правової допомоги  особисто чи за дорученням
юридичної особи.

  

Засуджені мають право придбавати за безготівковим розрахунком  продукти харчування
і предмети першої потреби на гроші, зароблені в  колоніях, а засуджені чоловіки віком
понад 60 років, жінки - віком понад  55 років, інваліди І та II груп, вагітні жінки, жінки, які
мають дітей у  будинках дитини при виправних колоніях, неповнолітні, а також 
засуджені, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах місць  позбавлення
волі, -також на гроші, одержані за переказами, за рахунок  пенсій та іншого доходу.

  

Засудженим, які з незалежних від них причин не працюють чи  завантажені роботою
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лише частково, дозволяється придбавати продукти  харчування і предмети першої
потреби на гроші, одержані за переказами.  Сума грошей, що дозволена до витрачання,
встановлюється  Кримінально-виконавчим кодексом України.

  

Засудженим, які перевиконують норми виробітку або сумлінно виконують  встановлені
завдання, їм може бути додатково дозволено витрачати на  місяць гроші в сумі тридцяти
відсотків мінімального розміру заробітної  плати; засудженим, які перевиконують норми
виробітку або сумлінно  виконують встановлені завдання на важких роботах чи роботах
із  шкідливими умовами праці, - п'ятдесяти відсотків мінімального розміру  заробітної
плати незалежно від відбутого строку покарання.

  

Інвалідам І групи, вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей у  будинках дитини при
установах виконання покарань, дозволяється  придбавати продукти харчування і
предмети першої потреби на суму  мінімального розміру заробітної плати.

  

Інвалідам II групи і засудженим, які перебувають у  лікувально-профілактичних закладах
місць позбавлення волі, дозволяється  придбавати продукти харчування і предмети
першої потреби на суму, що  становить шістдесят відсотків мінімального розміру
заробітної плати.

  

Перелік і кількість продуктів харчування і предметів першої потреби,  що дозволяються
до продажу засудженим, визначається нормативно-правовими  актами ДКВС України.

  

Засуджені мають право одержувати в бандеролях, посилках і передачах, а  також без
обмеження придбавати за рахунок коштів, які є на їхніх  особових рахунках, літературу
через книготорговельну мережу, письмове  приладдя, передплачувати газети і журнали.

  

Література, придбана через книготорговельну мережу і отримана через  пошту, не
включається в число посилок (передач) і бандеролей, визначене  КВК України.
Засудженому дозволяється мати при собі не більше десяти  примірників книг і журналів.
Література в кількості, що перевищує  вказану в частині третій цієї статті, може
передаватися на зберігання  або за згодою засудженого — до бібліотеки колонії, або
пересилатися за  його рахунок родичам.
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Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до  чотирьох годин і
тривалі - до трьох діб. Короткострокові побачення  надаються з родичами або іншими
особами у присутності представника  колонії. Тривалі побачення надаються з правом
спільного проживання і  тільки з близькими родичами (подружжя, батьки, діти,
всиновлювачі,  всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки).

  

Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією  сім'єю, але
не перебувало у шлюбі, за умови, що в них є спільні  неповнолітні діти. Оплата послуг за
користування кімнатами  короткострокових і тривалих побачень здійснюється
засудженими або їх  родичами чи іншими особами за рахунок власних коштів. Тривалі
побачення  при реєстрації шлюбу надаються позачергово.

  

Для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених, їхніх  близьких
родичів, громадських організацій засудженим надається  побачення з адвокатом або
іншим фахівцем у галузі права, який за законом  має право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням  юридичної особи. За бажанням засудженого або адвоката
чи іншого фахівця в  галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги  особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися 
наодинці.

  

Побачення надається адміністрацією установи при пред'явленні  адвокатом ордера, а
іншим фахівцем у галузі права, який за законом має  право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної  особи, — іншого відповідного документа, а також
документів, що  посвідчують їх особу. Кількість і тривалість таких побачень не обмежена.

  

  

  

  

Засудженим надається право на чотири телефонних розмови протягом року  тривалістю
до п'ятнадцяти хвилин кожна під контролем адміністрації.  Телефонні розмови
оплачуються з особистих коштів засуджених. Телефонні  розмови між засудженими в
місцях позбавлення волі заборонені.
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Засудженим за їхнім проханням дозволяється заміняти тривалі побачення 
короткостроковими, а також тривалі або короткострокові побачення —  телефонними
розмовами. Порядок надання побачень і телефонних розмов  визначається
нормативно-правовими актами ДКВС України.

  

Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня  безпеки,
дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього  рівня безпеки та
виховних колоніях, може бути дозволено короткочасні  виїзди за межі колонії на
території України на строк не більше семи діб,  не включаючи часу, необхідного для
проїзду в обидва кінці (не більше  трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими
обставинами:

  

- смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;

  

- стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї.

  

Заява засудженого про терміновий виїзд у зв'язку з винятковими  обставинами має бути
розглянута протягом доби. Дозвіл на короткочасний  виїзд дається начальником колонії
з урахуванням особи і поведінки  засудженого. Час перебування засудженого поза
межами колонії  зараховується в строк відбування покарання. Вартість проїзду
засудженого  оплачується ним особисто або його родичами.

  

Порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі колонії у  зв'язку з
винятковими особистими обставинами, передбаченими  Кримінально-виконавчим
кодексом України, визначається  нормативно-правовими актами ДКВС України.
Засудженим жінкам, які мають  дітей у будинках дитини при виправних колоніях, може
бути дозволений  короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України
для  влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю  не більше
десяти діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше  трьох діб).

  

Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені, які  тримаються в
колоніях, встановлюється КВК України. Максимальна вага  однієї посилки або бандеролі
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визначається діючими поштовими правилами.  Вага однієї передачі не може
перевищувати встановленої ваги посилки.

  

Важкохворі засуджені, вагітні жінки, жінки, які мають дітей у  будинках дитини при
виправних колоніях, інваліди, незалежно від  призначеного їм виду виправної колонії,
можуть одержувати додаткові  посилки (передачі) і бандеролі в кількості і асортименті,
які  визначаються медичним висновком. Лікарські засоби і вироби медичного 
призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку,  не
включаються в число посилок (передач) і бандеролей. Вони  направляються до медичної
частини колонії для лікування цих засуджених.

  

Порядок приймання і вручення посилок (передач) або бандеролей, а  також перелік
предметів, заборонених до одержання засудженими,  визначаються
нормативно-правовими актами ДКВС

  

України. Засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і  телеграми за свій
рахунок без обмеження їх кількості. Листування між  особами, які перебувають в місцях
позбавлення волі засудженими, та не є  родичами, допускається тільки з дозволу
адміністрації колонії.  Кореспонденція, яку одержують і відправляють засуджені,
обов'язково  підлягає перегляду.

  

Пропозиції, заяви і скарги, адресовані Уповноваженому Верховної Ради  України з прав
людини та прокуророві, переглядові не підлягають і не  пізніш як у добовий строк
надсилаються за належністю. Засуджені мають  право без обмеження одержувати
грошові перекази і відправляти грошові  перекази родичам, а з дозволу адміністрації
колонії - й іншим особам.  Одержані за переказами гроші зараховуються на особовий
рахунок  засудженого. Гроші, виявлені в посилках (передачах), бандеролях і  листах, що
надходять на ім'я засудженого, вилучаються і реалізовуються в  порядку, встановленому
ч. 4 ст. 59 КВК України.

  

Особам, які відбувають покарання у виправних і виховних колоніях,  створюються
необхідні житлово-побутові умови, що відповідають правилам  санітарії та гігієни. Норма
жилої площі на одного засудженого у  виправних колоніях не може бути меншою трьох
квадратних метрів, у  виховних колоніях і у виправних колоніях, призначених для
тримання  жінок, - чотирьох квадратних метрів, у лікувальних закладах при  виправних
колоніях, у виправних колоніях, призначених для тримання і  лікування хворих на
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туберкульоз, у стаціонарі - п'яти квадратних метрів.

  

Засудженим надається індивідуальне спальне місце і постільні речі.  Вони
забезпечуються одягом, білизною і взуттям за сезоном з урахуванням  статі і кліматичних
умов, а в лікувальних закладах — спеціальним одягом і  взуттям. Вагітним жінкам і
матерям-годувальницям створюються поліпшені  житлово-побутові умови та
встановлюються підвищені норми харчування.

  

Засудженим неповнолітнім, інвалідам першої та другої груп, жінкам з  вагітністю понад
чотири місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей у  будинках дитини при виправних
колоніях, непрацюючим чоловікам віком  понад шістдесят років і жінкам — понад
п'ятдесят п'ять років (якщо вони  не одержують пенсії), а також особам, звільненим від
роботи через  хворобу, в тому числі хворим на активну форму туберкульозу, харчування, 
одяг, взуття, білизна і комунально-побутові послуги надаються  безоплатно. Норми
харчування осіб, позбавлених волі, встановлюються  Кабінетом Міністрів України.

  

Засуджені з дозволу адміністрації можуть з коштів, які знаходяться на  особових
рахунках, додатково придбавати взуття і одяг, у тому числі  спортивний, оплачувати
лікувально-профілактичні послуги, що надаються  додатково за призначенням лікаря,
отримувати необхідне за медичними  показаннями дієтичне харчування.

  

У місцях позбавлення волі організовуються необхідні  ліку-вально-профілактичні
заклади, а для лікування засуджених, які  хворіють на активну форму туберкульозу, -
заклади на правах лікувальних.  Для спостереження та лікування хворих на інфекційні
захворювання в  медичних частинах колоній створюються інфекційні ізолятори. 
Лікувально-профілактична і санітарно-протиепідемічна робота в місцях  позбавлення волі
організовується і проводиться відповідно до  законодавства про охорону здоров'я.
Адміністрація колоній зобов'язана  виконувати необхідні медичні вимоги, що
забезпечують охорону здоров'я  засуджених. Засуджені до позбавлення волі зобов'язані
виконувати правила  особистої і загальної гігієни, вимоги санітарії.

  

У разі заявленої засудженим відмови від прийняття їжі, якщо це  загрожує його життю,
допускається примусове годування за медичним  висновком. Порядок надання особам,
які позбавлені волі, медичної  допомоги, організації і проведення санітарного нагляду,
використання  лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних установ органів 
охорони здоров'я і залучення з цією метою їхнього медичного персоналу  визначається
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нормативно-правовими актами Державного департаменту України  з питань виконання
покарань і Міністерства охорони здоров'я України.

  

Засуджений має право звертатися за консультацією і лікуванням до  установ, що
надають платні медичні послуги. Оплата таких послуг і  придбання необхідних ліків
здійснюються засудженими або їхніми родичами  за рахунок власних коштів.
Консультування і лікування в таких випадках  здійснюються в медичних частинах колоній
за місцем відбування покарання  під наглядом персоналу медичної частини.

  

До засуджених до позбавлення волі осіб, які мають хворобу, що  становить небезпеку
для здоров'я інших осіб, та тих, які не пройшли  повного курсу лікування і відмовляються
від нього, адміністрацією  колонії застосовуються призначені судом примусові заходи
медичного  характеру або примусове лікування. Якщо під час відбування покарання  буде
встановлено, що засуджений має хворобу, яка становить небезпеку для  здоров'я інших
осіб, та відмовляється від лікування, адміністрація  колонії вносить до суду подання про
застосування до такої особи  примусового лікування.

  

Крім того, засуджені зобов'язані:

  

- дотримуватися норм, які визначають порядок і умови відбування  покарання,
розпорядок дня колонії, правомірних взаємовідносин з іншими  засудженими, персоналом
колонії та іншими особами;

  

- утримувати в чистоті і порядку приміщення, дбайливо ставитися до  майна колонії і
предметів, якими вони користуються при виконанні  дорученої роботи, здійснювати за
ними належний догляд і використовувати  їх тільки за призначенням;

  

- виконувати всі законні вимоги персоналу колонії;

  

- виконувати необхідні роботи по самообслуговуванню, благоустрою колонії;
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- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм;

  

~ дотримуватися вимог пожежної безпеки і безпеки праці. Поряд з тим, законодавець
зазначає, що засудженим забороняється:

  

- самовільно залишати колонію, порушувати лінію охорони;

  

- спілкуватися із засудженими та іншими особами з порушенням  встановлених правил
ізоляції, звертатися до них з проханням про  виконання незаконних дій;

  

- придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші,  цінності, предмети, речі,
речовини і вироби, заборонені до використання в  колонії;

  

- продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших  осіб предмети,
вироби і речі, які перебувають в особистому  користуванні;

  

- заподіювати собі тілесні ушкодження, в тому числі і з допомогою  іншої особи, завдавати
шкоду своєму здоров'ю з метою ухилення від  відбування покарання або виконання
встановлених обов'язків;

  

- завдавати шкоду державному, комунальному майну, майну інших  юридичних чи
фізичних осіб, у тому числі майну інших засуджених,  створювати загрозу заподіяння
шкоди такому майну;

  

- вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші
одурманюючі засоби;

  

- чинити опір законним діям персоналу колонії, перешкоджати виконанню  ним своїх
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службових обов'язків, підбурювати до цього інших засуджених;

  

- грати в настільні та інші ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди;

  

- вживати нецензурні та жаргонні слова, давати і присвоювати прізвиська;

  

- самовільно залишати призначені для перебування ізольовані територію, приміщення або
визначене місце роботи.

  

Узагальнюючи вищевикладене, робимо висновок, що засудженим можуть  надаватися
(права-обов'язки-заборони) реалізація яких не суперечить меті  покарання, порядку і
умовам виконання та відбування покарання.

  

  

  

  

Особливості відбування покарання засудженими в установах різних рівнів безпеки

  

Однією з основних вимог режиму позбавлення волі, як уже зазначалось, є  створення
різних умов відбування покарання для різних категорій  засуджених. Конкретні
особливості процесу відбування покарання в  установах різних видів регламентовано
главою 20 КВК України (ст.  138-140), а проявляються вони у порівняно більших чи
менших  правообмеженнях, які застосовуються до засуджених. Так, засуджені в 
установах мінімального рівня безпеки мають право:

  

- витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів  першої потреби
гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до ста  відсотків мінімального розміру
заробітної плати;
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- одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення;

  

- одержувати протягом року сім посилок (передач) і чотири бандеролі.

  

При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не менше  однієї третини
строку покарання засуджені, які тримаються в дільниці  ресоціалізації виправної колонії,
мають право на поліпшення умов  тримання і їм може бути дозволено додатково
витрачати на місяць гроші в  сумі п'ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної
плати.

  

Установи мінімального рівня безпеки поділяються на два види: виправні  колонії
мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання та  виправні колонії
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами  тримання.

  

За ст. 138 КВК України в колоніях мінімального рівня безпеки із  полегшеними умовами
тримання створюються найсприятливіші умови  відбування покарання, аналогічні тим, що
передбачені ч. 1 ст. 99 КВК  України для засуджених, які відбувають покарання в
дільницях соціальної  реабілітації.

  

У цих установах засуджені:

  

- тримаються під наглядом, а на території житлової зони - під охороною;

  

- у вільний від роботи час від підйому до відбою користуються правом вільного
пересування в межах території колонії;

  

- з дозволу адміністрації колонії можуть пересуватися без нагляду  поза територією
колонії, але в межах населеного пункту, якщо це  необхідно за характером виконуваної
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ними роботи або у зв'язку з  навчанням;

  

- можуть носити цивільний одяг, мати при собі гроші та цінні речі, користуватися грішми
без обмеження;

  

- мають право відправляти листи, отримувати бандеролі, посилки,  передачі, одержувати
короткострокові побачення без обмеження, а тривалі  побачення - до трьох діб один раз
на місяць;

  

- після відбуття шести місяців покарання в разі відсутності порушень  режиму відбування
покарання, наявності житлових умов з дозволу  адміністрації колонії можуть проживати в
межах населеного пункту, де  розташована колонія, із своїми сім'ями, придбавати
відповідно до чинного  законодавства жилий будинок і заводити особисте господарство.

  

Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами
тримання мають право:

  

- витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів  першої потреби
гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до ста  відсотків мінімального розміру
заробітної плати;

  

- одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення;

  

- одержувати протягом року сім посилок (передач) і чотири бандеролі.

  

При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не менше  однієї третини
строку покарання засуджені, які тримаються в дільниці  ресоціалізації виправної колонії,
мають право на поліпшення умов  тримання і їм може бути дозволено додатково
витрачати на місяць гроші в  сумі п'ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної
плати.
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У виправних колоніях максимального рівня безпеки де створено умови  суворої ізоляції,
засуджені можуть триматися як у звичайних жилих  приміщеннях, так і у приміщеннях
камерного типу. У таких виправних  колоніях засуджені мають право:

  

- витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів  першої потреби
гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до сімдесяти  відсотків мінімального розміру
заробітної плати;

  

- одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення;

  

- одержувати протягом року п'ять посилок (передач) і дві бандеролі.  Засудженим, які
тримаються в приміщеннях камерного типу, надається  щоденна прогулянка тривалістю
одна година.

  

При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не менше  половини строку
покарання засуджені, які тримаються в дільниці  ресоціалізації виправної колонії, мають
право на поліпшення умов  тримання і їм може бути дозволено додатково витрачати на
місяць гроші в  сумі тридцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати.

  

Ці категорії засуджених можуть бути переведені з приміщень камерного  типу у звичайні
житлові приміщення після фактичного відбуття не менше  однієї четвертої призначеного
судом строку покарання за умови, що вони  стали на шлях виправлення і ресоціалізації.

  

У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право:

  

— витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів  першої потреби
гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до  вісімдесяти відсотків мінімального розміру
заробітної плати;
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— одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення;

  

— одержувати протягом року шість посилок (передач) і чотири бандеролі.

  

При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття не менше  половини строку
покарання засуджені, які тримаються в дільниці  ресоціалізації виправної колонії, мають
право на поліпшення умов  тримання і їм може бути дозволено додатково витрачати на
місяць гроші в  сумі сорока відсотків мінімального розміру заробітної плати.

  

Житлові умови та правила розміщення засуджених в колоніях  мінімального та
середнього рівнів безпеки, а також звичайних жилих  приміщеннях колоній
максимального рівня безпеки є однаковими. Засуджені  розміщуються в гуртожитках і
забезпечуються жилою площею за нормами,  встановленими КВК України. Кожному
засудженому надається індивідуальне  спальне місце, яке визначає начальник
відділення і на якому  прикріплюється табличка із зазначенням прізвища та ініціалів 
засудженого.

  

Гуртожитки в установах виконання покарань забезпечуються інвентарем  та іншими
предметами за нормами, установленими переліком, що визначений у  додатку № 4 до
Правил внутрішнього розпорядку установ виконання  покарань. У них встановлюються:

  

— ліжка металеві одноярусні або двоярусні з жорсткою сіткою за чисельністю
засуджених;

  

— приліжкові тумбочки (одна на двох засуджених);

  

— стіл на 10-12 посадочних місць;

  

— табурети на кожного засудженого;
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— гучномовець та бак для питної води з кухлем і тазом;

  

— годинник настінний на кожну житлову секцію;

  

— фіранки на вікна;

  

— телевізор чорно-білого або кольорового зображення на кожне відділення;

  

--- холодильники та столові і консервні ножі (два на житлову секцію), ножиці (одні на 50
засуджених);

  

— вішалка для верхнього одягу.

  

У приміщеннях гуртожитків, крім спальних кімнат, з розрахунку на  кожне відділення
обладнуються кабінети начальників соціальних відділень  (вихователів), кімнати виховної
роботи, приміщення для зберігання  особистих речей засуджених, сушильні для одягу та
взуття, приміщення для  приймання їжі та збереження продуктів харчування з
холодильниками,  туалетні кімнати. У виправних колоніях для тримання засуджених
жіночої  статі - кімнати особистої гігієни.

  

У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені тримаються  в умовах
суворої ізоляції у звичайних жилих приміщеннях та приміщеннях  камерного типу. У
звичайних жилих приміщеннях тримаються:

  

- чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного  позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк у порядку  помилування або амністії;
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- чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини; -чоловіки, які раніше двічі в
будь-якій послідовності були засуджені до позбавлення волі за злочини: проти основ
національної  безпеки України; умисне вбивство; умисне тяжке тілесне ушкодження; 
захоплення заручників; зґвалтування; розбій, вчинений при обтяжуючих  обставинах;
вимагання, вчинене при обтяжуючих обставинах; виготовлення,  зберігання, придбання,
перевезення, пересилання, ввезення в Україну з  метою збуту або збут підроблених
грошей, державних цінних паперів чи  білетів державної лотереї; створення злочинної
організації; бандитизм;  терористичний акт; створення непередбачених законом
воєнізованих або  збройних формувань; викрадення, привласнення, вимагання
вогнепальної  зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів 
або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим  становищем;
незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих  обставинах;
контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх  аналогів або прекурсорів;
незаконне виробництво, виготовлення,  придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збут наркотичних  засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
організація або утримання  місць для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних  засобів, психотропних речовин або їх аналогів; посягання на
життя  працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з  охорони
громадського порядку і державного кордону або  військовослужбовця; посягання на
життя судді, народного засідателя чи  присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із
здійсненням  правосуддя; злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи; 
втеча з місця позбавлення волі або з-під варти; посягання на життя  представника
іноземної держави, і які знову вчинили будь-який з  перелічених злочинів, за котрий вони
засуджені до покарання у виді  позбавлення волі. У приміщеннях камерного типу
тримаються:

  

- чоловіки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі;

  

— чоловіки, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;

  

чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини;

  

— чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо  тяжкого злочину в
період відбування покарання у виді позбавлення волі;

  

- чоловіки, які раніше були засуджені до позбавлення волі за  будь-який з таких злочинів:
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проти основ національної безпеки України;  умисне вбивство при обтяжуючих
обставинах; захоплення заручників;  зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі
наслідки, а також  зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, малолітньої чи 
малолітнього; розбій, вчинений організованою групою або поєднаний із  заподіянням
тяжких тілесних ушкоджень; вимагання, вчинене організованою  групою або поєднане із
заподіянням тяжкого тілесного ушкодження;  створення злочинної організації;
бандитизм; терористичний акт; посягання  на життя працівника правоохоронного органу,
члена громадського  формування з охорони громадського порядку і державного кордону
або  військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя чи 
присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням  правосуддя; злісна
непокора вимогам адміністрації виправної установи;  втеча з місця позбавлення волі або
з-під варти, і які знову вчинили  будь-який з перелічених злочинів, за який вони
засуджені до покарання у  виді позбавлення волі;

  

- чоловіки, переведені із колоній середнього рівня безпеки на підставах, передбачених
цим Кодексом.

  

У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право:

  

- витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів  першої потреби
гроші, зароблені у виправній колонії, в сумі до сімдесяти  відсотків мінімального розміру
заробітної плати;

  

- одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення;

  

- одержувати протягом року п'ять посилок (передач) і дві бандеролі.

  

Засудженим, які тримаються в приміщеннях камерного типу, надається  щоденна
прогулянка тривалістю одна година. При сумлінній поведінці і  ставленні до праці після
відбуття не менше половини строку покарання  засуджені, які тримаються в дільниці
ресоціалізації виправної колонії,  мають право на поліпшення умов тримання і їм може
бути дозволено  додатково витрачати на місяць гроші в сумі тридцяти відсотків 
мінімального розміру заробітної плати.
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Особливості переобладнання колонії передбачені лише для установ  максимального
рівня безпеки, але вони стосуються тільки приміщень  камерного типу (ПКТ). Так, у
виправних колоніях максимального рівня  безпеки з триманням засуджених у ПКТ на
території, де розташовані ці  приміщення, розташовуються ДІЗО, ОК, камери для праці
засуджених,  карцер. Біля цих приміщень облаштовуються дворики для прогулянки 
засуджених, в яких розташовуються гімнастична перекладина та паралельні  бруси. У
ПКТ обладнуються спеціальні ізольовані приміщення для  проведення соціально-виховної
та психологічної роботи із засудженими,  надання їм телефонні розмови, побачення з
адвокатами, іншими особами та  здійснення особистого приймання засуджених.

  

У виправних колоніях максимального рівня безпеки з триманням  засуджених у
звичайних жилих приміщеннях гуртожитки обладнуються так  само, як і в інших
установах.

  

Вищевикладене переконливо свідчить про те, що наявні нині обмеження,  які випливають
з установленого режиму, у колоніях того чи іншого виду  відрізняються незначно. За
всіма найважливішими показниками ці умови є  за своєю суттю однаковими. Різницю
можна у бачити лише у кількості  побачень, посилок, передач та сумі грошей, які може
витрачати  засуджений, а також частиш строку покарання, що необхідно відбути 
засудженому для можливості поліпшення умов тримання.

  

  

  

  

(Максимальна оцінка ведення конспекту — 1 бал)

  

Запитання для перевірки

  

(Максимальна оцінка — 3 бали)
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1. Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі на певний
строк.

  

2. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

  

3. Особливості відбування покарань засудженими в колоніях різних рівнів безпеки

  

Теми рефератів

  

(Максимальна оцінка — 4 бали)

  

1. Правила внутрішнього розпорядку дня кримінально-виконавчих установ.

  

2. Особливості відбування покарань засуджених в колоніях мінімального рівня безпеки.

  

3. Особливості відбування покарань засуджених в колоніях середнього рівня безпеки.

  

4. Особливості відбування покарань засуджених в колоніях максимального рівня
безпеки.

  

Самостійна робота

  

(Максимальна оцінка 3 бали)
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Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу з теми

  

1. Дайте характеристику тих, хто тримаються у приміщеннях камерного типу.

  

2. Окресліть особливості переобладнання колони максимального рівня безпеки.

  

3. Поясніть, у чому полягає особливість пост пенітенціарної адаптації звільненого.

  

4. Спробуйте перерахувати права засуджених у виправних колоніях мінімального рівня
безпеки із загальними умовами тримання.

  

5. Розкрийте проблеми виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі.

  

Мозковий штурм

  

(Максимальна оцінка — 3 бали)

  

1. Чи є виправданим призначення покарань у виді позбавлення волі на певний строк?

  

Загальна тенденція щодо широкого призначення покарання у виді  позбавлення волі є
невиправданою і, як результат, приводить до  переповнення місць позбавлення волі,
значних людських і фінансових  витрат на утримання засуджених, істотно ускладнює
процес їх виправлення і  ресоціалізації та можливість їхньої подальшої адаптації в
суспільстві  після звільнення.

  

2. Чи дозволяється засудженим короткочасний виїзд за межи колонії?
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Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня  безпеки,
дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього  рівня безпеки та
виховних колоніях, може бути дозволено короткочасні  виїзди за межі колонії на
території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного  для
проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з  визначеними законодавством
винятковими особистими обставинами.

  

3. Які особливості відбування покарання у колоніях різних видів?

  

Такі особливості процесу відбування покарання в колоніях різних видів  регламентовано
главою 20 КВК України (ст. 138-140), а позначаються вони  на порівняно більших чи
менших право-обмеженнях, які застосовуються до  засуджених.
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