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Шановний Андрію Євгеновичу!

Комітет 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 6 жовтня 2021 року (Протокол 
№ 40) розглянув проект Закону України “Про створення подвійної системи 
регулярних пенітенціарних інспекцій”, реєстр. № 5884, поданий Кабінетом 
Міністрів України.

Мета законопроекту - створення системи регулярних внутрішніх 
(адміністративних) і зовнішніх пенітенціарних інспекцій для забезпечення 
контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, які 
перебувають у місцях, визначених у статті 22 цього Закону, реалізацією 
законних прав та інтересів персоналу місць несвободи, пунктів тимчасового 
розміщення біженців.

Законопроектом передбачено: 
встановити, що подвійна система регулярних пенітенціарних інспекцій 

складається із внутрішніх (адміністративних) інспекцій та зовнішніх 
інспекцій; 

визначити поняття, завдання, предмет та види подвійної системи 
регулярних пенітенціарних інспекцій, а також Порядок здійснення внутрішніх 
(адміністративних) пенітенціарних інспекцій; 

встановити, що внутрішні (адміністративні) пенітенціарні інспекції 
здійснюються органами і підрозділами Служби безпеки України, органами 
військового управління (військовими частинами, підрозділами) Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, центральним органом управління 
поліції, центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у сферах кримінальних покарань та пробації, охорони державного 
кордону, міграції, охорони здоров’я; 

встановити, що зовнішні пенітенціарні інспекції здійснюються згідно з 
національним превентивним механізмом відповідно до Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». 
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Предметом подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій є 
здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю щодо відповідності 
діяльності органів і установ, зазначених у статті 22 цього Закону (місцях 
несвободи та пунктах тимчасового розміщення біженців), вимогам 
Конституції України, міжнародного та національного законодавства, 
дотримання прав та інтересів персоналу місць несвободи, осіб, які 
перебувають у місцях несвободи, пунктах тимчасового розміщення біженців.      

Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація положень 
законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету 
на поточний рік, оскільки положеннями законопроекту передбачено набрання 
ним чинності через 12 місяців з дня, наступного за днем його опублікування, 
та не заперечує щодо подальшого розгляду законопроекту.

Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство оборони України, 
Національна поліція України, Державна міграційна служба України, 
Адміністрація державної прикордонної служби України, Служба безпеки 
України  підтримують законопроект про що було зазначено їх представниками 
на засіданні Комітету.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 
засіданні Комітету зауважив, що визначення «місця несвободи» (пункт другий 
частини першої статті 3 законопроекту) не охоплює всі місця де можуть 
утримуватися особи відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції 
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання і Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та запропонував 
доповнити зазначене визначення словами  «та інші місця визначені частиною 
восьмою статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини».

Обговорюючи даний законопроект народні депутати України - члени 
Комітету підтримали пропозицію щодо необхідності залишення без змін статті 
24 Кримінально-виконавчого кодексу України, зокрема, зберегти редакцію 
абзацу десятого частини першої даної статті «народні депутати України, їх 
помічники-консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та депутати місцевих рад».

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: надіслати до 
головного Комітету з питань правової політики висновок з пропозицією 
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про 
створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій”, 
(реєстр. № 5884 від 02.09.2021 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за 
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з урахуванням 
висловленої пропозиції.  

З повагою
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