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Шановний  Денисе Анатолійовичу!

   Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 8 вересня 2021 р. розглянув 
звернення Міністра юстиції України Д. Малюськи щодо підтримки отримання 
фінансування у 2021 році в розмірі 403 580 тис. грн для забезпечення базових 
потреб  в установах виконання покарань  і слідчих ізоляторах, та у 2022 році – 
65 000 тис. грн для функціонування  модельної установи  виконання покарань.

Питання додержання конституційних прав людини на захист від 
катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує її  гідність, 
поводження чи покарання перебуває на постійному контролі Комітету. В рамках 
здійснення контрольної функції   Комітет неодноразово розглядав питання щодо 
дотримання прав осіб, які  утримуються в установах  попереднього ув’язнення та 
виконання покарань Міністерства юстиції України. Народними депутатами 
України, Уповноваженим Верховної Ради України, та міжнародними 
правозахисними організаціями, зокрема  і експертами Європейського комітету з 
питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню  при здійсненні моніторингових візитів 
фіксуються  численні порушення прав  утримуваних осіб  в установах Державної 
кримінально-виконавчої служби України  на належні умови утримання, охорону 
здоров’я та  медичне забезпечення,  порушення права на достатній життєвий 
рівень, що включає в себе харчування, одяг, житло. За інформацією  Міністерства 
юстиції, такі порушення можуть бути  усунуті лише при забезпеченні належного 
фінансування.   У рішенні Європейського суду з прав людини від 30.05.2020 у 
справі «Сукачов проти України», зокрема зазначено, що неналежні  умови 
тримання  є системною проблемою, яка лежить  в основі порушень Україною  
статті 3 Конвенції проти катувань.  Уряду  України, серед іншого,  необхідно, 
привести  умови тримання  засуджених осіб  та осіб, взятих під варту  у 



відповідність до міжнародних стандартів, надати ефективні  превентивні  і 
компенсаційні засоби  правового захисту щодо неналежних умов тримання  під 
вартою  з метою  уникнення негативних  правових та політичних  ризиків для 
України.  

За інформацією Міністерства юстиції України розмір бюджетного 
фінансування пенітенціарної системи на поточний 2021 рік, насамперед базових  
прав засуджених та осіб, взятих під варту  складає 65,9%  від потреби придбання  
продуктів харчування (м’ясо, риба, борошно, крупи, олія, цукор) та 64% від 
потреби забезпечення комунальних послуг. Виникає потреба у додатковому 
фінансуванні забезпечення їх харчуванням, комунально-побутовими умовами у 
найближчий осінньо-зимовий період.

 Комітет підтримав пропозицію Міністерства юстиції України щодо  
виділення фінансування  у 2021 році в розмірі 403 580 тис. грн для забезпечення 
базових потреб людини в установах  виконання покарань і слідчих ізоляторах, та 
у 2022 році – 65 000 тис. грн для функціонування модельної установи  виконання 
покарань. Така  установа має стати  орієнтиром та зразком у створенні належних 
умов утримання засуджених, що відповідають міжнародним стандартам  та 
застосування новітніх інструментів впливу на засуджених з метою їх реального 
виправлення та подальшого життя без вчинення злочинів. 
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