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Теми 1, 2. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ЗАСУДЖЕНИХ. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ. 

ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ 

 

1. Поняття правового статусу засуджених.  

2. Структура правового статусу засуджених.  

3. Основи правового статусу засуджених. Співвідношення правового 

статусу засуджених з загальним правовим статусом людини, 

громадянина.  

4. Основні права засуджених. 

5. Спеціальні права засуджених іноземців, осіб без громадянства.  

6. Основні обов’язки засуджених. 

7. Право засуджених на особисту безпеку. 

 

Навчальні завдання до теми 

 

1. Засуджений Павло, який відбував покарання у виді позбавлення волі у 

виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами 

тримання, попросив дозволу адміністрації виправної колонії на 

короткочасний виїзд за межі колонії у зв’язку з тим, що мало відбутися 

судове засідання щодо розірвання шлюбу з його дружиною, де мало 

розглядатися питання про поділ майна подружжя, визначення місця 

проживання їх малолітньої дитини. Начальник колонії повідомив Павлові 

про те, що немає можливості доставити його в суд для участі в судовому 

засіданні, а короткочасні виїзди для засуджених у зв’язку з необхідністю 

участі в судовому засіданні для засуджених не передбачені кримінально-

виконавчим законодавством. 

Чи правомірні дії начальника установи відповідно до чинного КВК України? 

 

2. Засуджений Павло, який відбував покарання у виді арешту у слідчому 

ізоляторі, звернувся до інспектора з заявою про переведення його до 

установи в іншій області, оскільки, за його словами, засуджені, що 

перебувають з ним в камері, неодноразово погрожували вбити його за 

«співпрацю зі слідством» у кримінальній справі, де він давав свідчення, 

що стосувалися інших співучасників вчинення злочину, за який відбував 

покарання. На це інспектор повідомив Павлові, що не прийме його заяву, 

оскільки відповідно до ч. 2 ст. 50 КВК України засуджений відбуває весь 

строк покарання в одному арештному домі. Крім того, співучасники 

Павла у вчиненні злочину, за який його засуджено, відбувають покарання 

у виправній колонії середнього рівня безпеки в іншій адміністративно-

територіальній одиниці, тому не можуть створювати загрозу безпеці 

Павла.  

Чи правомірні дії інспектора? 
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3.  Засуджений Володимир, який відбував покарання у виді позбавлення 

волі у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними 

умовами тримання, опустив до поштової скриньки на території колонії 

лист в запечатаному вигляді, адресований його матері. Інспектор з 

перевірки та доставки кореспонденції на наступний день повідомив 

Володимиру, що направлений ним лист було розпечатано і після 

перегляду інспектором не було направлено за адресою, а знищено у 

зв’язку з тим, що лист виконаний тайнописом. 

 Чи правомірні дії інспектора? 

 

4.  Назаренко, засуджений до покарання у виді громадських робіт, був 

поставлений на облік у підрозділі кримінально-виконавчої інспекції за 

місцем його проживання. Через два тижні після постановки на облік 

засуджений переїхав жити в інший район.  

Через місяць Назаренка викликали в підрозділ інспекції через 

адміністрацію підприємства за його основним місцем праці. Коли 

Назаренко з’явився в інспекцію, працівник інспекції повідомив, що за 

порушення порядку та умов відбування покарання, а саме – 

неповідомлення інспекції про зміну місця проживання, - до засудженого 

застосовується застереження у виді письмового попередження про 

притягнення до кримінальної відповідальності. На це Назаренко заявив, 

що працівник інспекції застосовує застереження безпідставно, оскільки в 

Конституції України передбачено право кожного громадянина на свободу 

пересування і вільний вибір місця проживання. 

 Чи правомірні дії інспектора? 

 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України. 

2. Віденська конвенція «Про консульські зносини», ратифікована Україною 

27 квітня 1989 року. 

3. Кримінально-виконавчий кодекс України (глава 2 розділу І Загальної 

частини). 

4. Кодекс адміністративного судочинства України… 

5. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. - № 11. - ст.51  

6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256. 

7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 

3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 51. – Ст. 577. 

8. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-
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виконавчої служби: затверджена наказом Державного департаменту України з 

питань виконання покарань від 4 квітня 2005 р. № 61,  

9. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. 

Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання 

покарань від 25 грудня 2003 р. №275 (п.п. 49, 89). 

10. Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для 

відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від 8 лютого 2012 р. №222/ 5. 

11. Інструкція про порядок інформування органами і установами виконання 

покарань стосовно взятих під варту і засуджених іноземців, затверджена 

наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань № 135 

від 27 травня 2002 р. 

12. Інструкція з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в 

установах виконанняпокарань та слідчих ізоляторах: затверджена  наказом 

Державного департаменту України з питань виконання покарань № 13 від 25 

січня  2006 р. 

13. Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого 

прийому в органах,установах виконання покарань, слідчих ізоляторахі 

навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: 

затверджена  наказом Державного департаменту України з питань виконання 

покарань № 208 від 30 липня 2008 р. 

14. Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я Державної 

кримінально-виконавчої служби України: наказ Державного департаменту 

України з питань виконання покарань № 247 від 24 грудня 2004 р. 

 

Рекомендована література 

Навчальна література 

1. Кримінально-виконавче право України / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – 

Харків: Інжек, 2008.  

2. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник / Вид. 2-ге, 

зм. і доп./ За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с. 

3. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навч. посібник / За ред.. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 624 с. 

4. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. (Володимир 

Васильович Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В. В. 

Голіни і А. Х. Степанюка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Х. : Право, 2011. — 

328 с. 

5. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа; За заг. 

ред. проф.. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2010.- 752 с. 

6. Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і 

таблицях. Загальна частина: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. 

Івана Франка. — Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 76с.  
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Додаткова література 

1. Дерюга Н. Гражданские права и обязанности осужденных, содержащихся  в 

ИТК: Учебное пособие. – Хабаровск. – 1992. 

2. Бандурка А.М., Севостьянов В.П. Правовое положение осужденных к лишению 

свободы: Документы и комментарии / МВС України; Університет внутрішніх 

справ. — Х. : Основа, 1997.  

3. Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, 

отбывающих наказание / Селиверстов В.И. - М., 1992.  

4. Малько А.В. Субъективное право и законный интерес// Известия вузов. 

Правоведение. – 2001. - №3. – С. 30 – 48.  

5. Матузов Н. И. Право и личность : [курс лекций] / Н. И. Матузов // Общая 

теория права.– Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. – 

С. 222–246. 

6. Наташев А.Е. Правовое положение осужденных /Исправительно-трудовые 

учреждения. – М., 1979. - № 7. 

7. Удовенко  Г. Обеспечение  прав человека // Голос Украины. 2003, № 9 декабря. 

8. Льовочкін В. Засуджені – також громадяни // Урядовий кур’єр, 17 серпня 2001 

р., № 148. 

9. Колодій A.M., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні. — К: 

Юрінком Інтер, 2003. — 336 с. 

10. Осауленко О.І. Правовий статус громадянина України, який відбуває 

кримінальне покарання // Науковий вісник УАВС. – К., 1997. – №1. – С. 92-97. 

11. Степанюк А.Ф. Всеобщая декларация прав человека и принципы 

деятельности органов и учереждений исполнения наказаний / Проблемы 

законности: Респ. межвед. науч. сб. / Отв. ред. В.Я. Таций. — X.: Нац. юрид. 

акад. Украины, 1998. — Вып. 35. - С. 181-190. 

 

Тема 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАНЬ, НЕ 

ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ 

 

1. Правовий статус засуджених до покарання у виді штрафу.  

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді конфіскації 

майна.  

3. Правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.  

4. Правовий статус засуджених до покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді громадських 

робіт.  

6. Правовий статус засуджених до покарання у виді виправних робіт.  

7. Правовий статус засуджених до покарання у виді службових 

обмежень для військовослужбовців.  
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Навчальні завдання  

1. Кіндрат засуджений вироком суду від 16 липня 2008 року до 

покарання у виді штрафу в сумі 3 400 грн.. У встановлений законодавством 

строк в добровільному порядку засуджений штраф не сплатив. Кіндрат 

звернувся до суду з заявою призначити йому штраф з розстрочкою виплати 

строком до двох років, оскільки його майнове становище протягом останнього 

місяця погіршилося у зв’язку з тим, що він втратив попередню роботу і зараз 

працює на роботі із значно нижчою оплатою праці. На підтвердження цих 

обставин Кіндрат представив суду відповідні документи.    

Який строк добровільної сплати штрафу засудженим передбачений 

чинним законодавством України?  

Чи підлягатиме задоволенню судом клопотання Кіндрата? 

 

2. Слідчий Р. під час провадження досудового слідства у 

кримінальній справі, порушеній щодо гр. М. за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, провів опис належного М. майна і 

наклав на нього арешт для забезпечення в майбутньому виконання вироку, 

яким М. може бути призначене покарання у виді конфіскації майна. Гр. Р. 

проживав у сільській місцевості, де йому і його дружині належав на праві 

спільної сумісної власності жилий будинок, де засуджений з дружиною 

постійно проживали, а також сарай, гараж. Крім того, гр. М. був одним із 

засновників ТзОВ «К», де був власником частки у статутному фонді товариства 

у розмірі 30%. Слідчий наклав арешт на жилий будинок, сарай, гараж, 

зазначену вище частку у статутному фонді товариства і на майно товариства, 

пропорційно до цієї частки у статутному фонді. 

Вироком суду від 2 липня 2007 року М. був засуджений до покарання у 

виді позбавлення волі на строк шість років з повною конфіскацією майна. 20 

липня 2007 року суд направив у відділ державної виконавчої служби за місцем 

проживання засудженого копію вироку суду, виконавчий лист і копію опису 

майна для виконання. 22 липня 2007 року було винесено постанову державним 

виконавцем про відкриття виконавчого провадження.  

24 липня 2007 року ТзОВ «К» звернулося до суду з позовом про визнання 

права на майно і про звільнення майна з-під арешту. Зокрема, в позовній заяві 

мова йшла про визнання права власності і звільнення з-під арешту майна 

товариства пропорційно до частки засудженого М. у статутному капіталі 

товариства, оскільки, в заяві зазначалося, що це майно є власністю товариства, 

а не М. Стягнення може бути накладене лише на його частку в статутному 

фонді товариства, а також на дивіденди, що належать засудженому до виплати 

згідно зі статутом товариства. 

Чи підлягає задоволенню позовна заява ТзОВ «К»?  

Чи правомірно накладено арешт на інші види майна засудженого? 

 



 

 

8 

3. Рясний, лейтенант міліції, який працював слідчим у 

районному відділі внутрішніх справ, вироком районного суду від 12 липня 2008 

р. засуджений до покарання у виді позбавлення права обіймати посади в 

системі правоохоронних органів на строк три роки, яке призначене як основне 

покарання. 1 серпня 2008 року суд направив копію вироку і розпорядження про 

його виконання у підрозділ відділу кримінально-виконавчої інспекції 

управління Державного департаменту України з питань виконання покарань за 

місцем проживання засудженого.  

 2 серпня працівник інспекції поставив засудженого на облік і 11 

серпня направив повідомлення та копію вироку суду в Головне управління 

МВС України у Львівській області. Через два тижні до підрозділу кримінально-

виконавчої інспекції надійшов лист з управління кадрового забезпечення ГУ 

МВС, надісланий 23 серпня 2008 року, де зазначалося про те, що Рясний 4 

серпня, тобто напередодні отримання зазначених документів з інспекції, був 

звільнений з роботи за угодою сторін (п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України). У день 

звільнення – 4 серпня – Рясний у порядку, передбаченому чинним 

законодавством, було видано трудову книжку і проведено повний розрахунок. З 

тих пір він на роботу не з’являвся. 

Працівник кримінально-виконавчої інспекції у день отримання відповіді з 

Головного управління МВС України у Львівській області встановив, що 

засуджений Рясний більше не проживає за своєю колишньою адресою і не 

повідомив ні родичам, ні сусідам про своє місцеперебування. 

 Які правові наслідки дій засудженого передбачені у чинному 

законодавстві? Як повинен вчинити у даній ситуації  працівник кримінально-

виконавчої інспекції? 

 

4. Громадянин Я. за вчинення злочину, передбаченого 

частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, засуджений вироком 

районного суду від 3 липня 2007 року до покарання у виді громадських робіт на 

строк 200 годин.  

  21 липня суд направив копію вироку і розпорядження про 

його виконання у кримінально-виконавчу інспекцію управління Державного 

департаменту України з питань виконання покарань за місцем праці 

засудженого. 28 липня інспекцією до суду було направлено повідомлення про 

прийняття вироку до виконання. У цей же день працівник інспекції поставив 

засудженого Я. на облік у підрозділі інспекції і видав йому направлення для 

відбування покарання на Львівське комунальне підприємство «О» .  

 На підприємство засудженому було визначено графік відбування 

громадських робіт – щодня крім вихідних – суботи та неділі – по чотири 

години. Я. приступив до виконання громадських робіт з 1 серпня. 10 серпня він 

звернувся до директора ЛКП «О» з заявою надати йому перерву у відбуванні 

громадських робіт на час щорічної основної відпустки за основним місцем 

праці на строк 24 календарні дні. Директор ЛКП задовольнив заяву 

засудженого. В кінці місяця директор підприємства представив у підрозділ 
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кримінально-виконавчої інспекції графік відбування громадських робіт, з 

якого вбачалося, що Я. повинен був відбути протягом місяця  66 годин 

громадських робіт; також було представлено табель виходу на роботу, де 

зазначалося, що протягом місяця Я. відбув чотири години у зв’язку з наданою 

йому перервою на час відпустки.  

Проаналізуйте, чи має право засуджений Я. на відпустку. Чи дотримано 

засудженим порядку та умов відбування покарання? 

Чи дотримано в даному випадку директором підприємства, де 

засуджений відбував покарання, норм кримінально-виконавчого законодавства, 

що регулює порядок виконання покарання у виді громадських робіт.  

 

5. Онищак була засуджена вироком суду до покарання у 

виді громадських робіт на строк 150 годин.  Суд направив копію вироку і 

розпорядження про його виконання в кримінально-виконавчу інспекцію за 

місцем її проживання.  

У підрозділі інспекції після постановлення засудженої на облік, їй було 

встановлено дні явки на реєстрацію і видано направлення для відбування 

покарання на комунальне підприємство «П». Після двох тижнів відбування 

покарання засуджена звернулася з проханням до директора комунального 

підприємства, замінити їй вид громадських робіт, які вона виконувала (їй було 

доручено прибирання скверу на території району) на якийсь інший вид робіт. 

Директор підприємства заявив, що іншої можливості залучення її до робіт на 

даному підприємстві немає. Тоді засуджена Онищак заявила, що не збирається 

далі виконувати таку роботу і перестала з’являтися для відбування громадських 

робіт згідно з визначеним їй підприємстві графіком.  

Директор комунального підприємства в кінці місяця надав у кримінально-

виконавчу інспекцію графік відбування громадських робіт засудженою Онищак 

і табель її виходу на роботу, з яких вбачалося, що засуджена протягом місяця не 

з’являлася для відбування покарання.  

Які правові наслідки дій Онищак передбачені в законодавстві? 

Як в даному випадку повинен вчинити працівник кримінально-виконавчої 

інспекції? 

 

6. Вироком суду від 1 вересня 2006 року Сидір 

засуджений до покарання у виді виправних робіт строком два роки.  

У процесі виконання покарання кримінально-виконавчою інспекцією 

було встановлено дні явки засудженого на реєстрацію у кримінально-виконавчу 

інспекцію. Засуджений двічі поспіль не з’явився на реєстрацію у встановлені 

дні. Через тиждень після останньої неявки Сидір з’явився у кримінально-

виконавчу інспекцію і представив медичну довідку, де підверджувалося, що він 

у зазначені дні був хворий. Крім того, Сидір повідомив, що звільнився з роботи 

за власним бажанням, оскільки його не влаштовують умови праці і зараз шукає 

іншу роботу.  
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Проаналізуйте, чи дотримано в даному випадку засудженим норм, що 

регулюють порядок відбування покарання у виді виправних робіт. 

 

7. Вироком Франківського районного суду м. Львова від 6 червня 2008 

року Леоненко засуджений до покарання у виді виправних робіт на строк 10 

місяців за злочин, передбачений ч. 1 ст. 162 КК України. 28 липня працівник 

кримінально-виконавчої інспекції поставив засудженого на облік і направив 

директору підприємства, де працював засуджений, копію вироку і 

повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини 

заробітної плати у розмірі 20% від суми заробітку і перерахування утриманої 

суми в дохід держави. Відрахування в дохід держави із заробітку засудженого 

почалися з 1 серпня 2008 року. У період до 1 по 24 вересня засуджений 

перебував у щорічній основній відпустці; з 1 по 25 жовтня він не працював у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що підтверджено листком 

непрацездатності.   

 Чи враховуватиметься час перебування засудженого в щорічній 

основній відпустці, час, коли він не працював у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю, у строк відбування покарання?  

 Чи враховуватиметься час відбування засудженим покарання у 

загальний стаж роботи?  

 

8. Вироком суду від 3 липня 2007 року військовослужбовець Збройних 

Сил Денис, який перебував у військовому званні майора на посаді начальника 

штабу батальйона, був засуджений до покарання у виді службових обмежень 

для військовослужбовців строком на один рік з відрахуванням 15% суми його 

грошового забезпечення в дохід держави. 24 липня 2007 року командир 

військової частини, де проходив військову службу Денис, отримав копію 

вироку суду і розпорядження про його виконання і 26 липня видав відповідний 

наказ, що був оголошений по військовій частині і доведений до відома 

засудженого військовослужбовця, а також письмово повідомив суд про 

прийняття вироку до виконання. 

 Протягом часу відбування покарання Денис залишився у 

військовому званні майора і перебував на штатній посаді начальника штабу 

батальйона, що відповідала військовому званню майора; з його заробітку 

здійснювалися відрахування у розмірі, визначеному вироком суду. З 1 січня 

2008 року його було переведено на штатну посаду начальника служби бригади, 

що також відповідала військовому званню майора, з окладом, вищим на 100 

грн.  

 Чи дотримано у даному випадку положень законодавства, що 

регулює порядок виконання покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців?  
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Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 11 листопада 2011 р. № 550. 

30.Положення про порядок виконання банками документів на переказ, 

примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських 

металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 

України: затверджено постановою Правління Національного Банку 

України від 28 липня 2008 р. № 216. 

31. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої 

служби та органів прокуратури при направленні та розгляді подань 

державних виконавців про притягнення винних осіб до кримінальної 

відповідальності: Наказ Міністерства юстиції України, Генеральної 
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прокуратури України від 13 квітня 2009 р. № 642/5/32. 

32. Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу: Постанова 

Кабінету Міністрів від 7 листопада 2007 р. № 1294.   

33.Практика застосування судами конфіскації майна // Вісник Верховного 

Суду України. - 2000. - №3(19). 

 

Рекомендована література 

Базова література 

7. Кримінально-виконавче право України / За ред. проф. А.Х. 

Степанюка. – Харків: Інжек, 2008.  

8. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник / Вид. 

2-ге, зм. і доп./ За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с. 

9. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навч. посібник / За ред.. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 624 с. 

10. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. 

(Володимир Васильович Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. 

ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Х. : Право, 

2011. — 328 с. 

11. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа; 

За заг. ред. проф.. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2010.- 752 с. 

12. Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і 

таблицях. Загальна частина: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. 

Івана Франка. — Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 76с.  

 

Допоміжна література 

1. Назименко Є. Пропозиції щодо вдосконалення переліку майна, яке 

не підлягає конфіскації за судовим вироком // Підприємництво, господарство і 

право. – 2009. - № 1. – С.108-110.   

2. Палій М., Назименко Є. Реформування інституту конфіскації майна 

як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості 

/ М. Палій, Є. Назименко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 

5. – С.115-118.  

3. Пономаренко Ю.А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві 

України (за результатами реформи 2011 р.): наук. нарис / Ю.А. Пономаренко; 

[нак. Ред.. Ю.В. Баулін]. – Х.: Право, 2012. 

4. Попрас В.О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом 

України: монографія. – Х.: Право, 2009. 

5. Козирєва В. Конфіскація майна: теорія і практика застосування / В. 

Козирєва // Право України. – 2006. - № 1. – С. 98. 

6. Тісногуз В. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої 

служби // Право України. – 2005. - № 5. – С. 68-69. 
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7. Ткачова О.В Виконання покарань у виді виправних і громадських 

робіт / О.В. Ткачова. – Х.: Право, 2010.  

8. Тютюгин В.И. Лишение права занимать определенные должности 

как вид наказания по советскому уголовному праву. - Харьков: Вища шк.: Изд-

во при Харьк. ун-те, 1982. 

9. Халимон С. І. Деякі проблеми застосування та виконання покарань у 

виді громадських робіт (перспективні питання теорії і практики) / С. І. Халимон 

// Право і безпека. – 2006. − № 1. – С. 115–117. 

10. Халимон С.І. Спецкурс. Виконання покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, та основи пробації : [курс лекцій]. – Львів – Івано-

Франківськ. – 2007.  

11. Черненок М.П. Виконання майнових покарань. – Харків: Видавець 

СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 

12. Стефанов С.О. Виконання покарань, альтернативних позбавленню 

волі: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія / В.М. 

Дрьомін (відп.ред.). — О. : Юридична література, 2002.  

13. Халимон С. І. Деякі проблеми застосування та виконання покарань у 

виді громадських робіт (перспективні питання теорії і практики) / С. І. Халимон 

// Право і безпека. – 2006. − № 1. – С. 115–117. 

14. Халимон С.І. Правове регулювання виконання покарання у виді 

громадських робіт (порівняльний аналіз на прикладі України, Російської 

Федерації та Республіки Білорусь) / С. І. Халимон // Підприємництво, 

господарство і право. − № 12. – 2005. − С. 167–169. 

15. Халимон С.І. Спецкурс. Виконання покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, та основи пробації : [курс лекцій] / С.І. Халимон. – Львів – 

Івано-Франківськ. – 2007.  

16. Хламов Л.П. О некотрых особенностях применения наказания к 

военнослужащим / Л.П. Хламов // Правоведение. – 1964. - № 4. – С. 79-88. 
 

 

Тема 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАНЬ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ 

 

1. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.  

1.1. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту, які відбувають 

покарання в арештних домах.  

1.2. Правовий статус військовослужбовців, засуджених до покарання у виді 

арешту. 

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі. 

3. Правовий статус засуджених до покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.  

4. Правовий статус засуджених до позбавлення волі.  

4.1. Зміст правового статусу засуджених до позбавлення волі.  
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4.2. Особливості правового статусу жінок, неповнолітніх, засуджених до 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк.  

4.3. Правова характеристика дисциплінарної, матеріальної і кримінальної 

відповідальності засуджених до позбавлення волі. 

5. Правова характеристика правового статусу засуджених до довічного 

позбавлення волі. 

  
Навчальні завдання 

 

1. Андрійченко вироком суду засуджений до покарання у виді арешту на строк 

5 місяців, направлений для відбування покарання у слідчий ізолятор за місцем 

його проживання.  

 Під час відбування покарання Андрійченко побажав відправити лист на 

ім’я прокурора, а також попросив надати йому побачення з захисником. 

Адміністрація установи, отримавши лист від засудженого, переглянула його і в 

той самий день повернула засудженому, зазначивши, що не може цей лист 

надіслати адресату, оскільки в останньому засуджений вживає ненормативну 

лексику, деякі його висловлювання є некоректними і неетичними. Прохання 

надати засудженому побачення з захисником адміністрація слідчого ізолятора 

задовольнила. 

 Дайте правову оцінку діям адміністрації. Проаналізуйте, чи дотримано в 

даній ситуації норм, що регулюють порядок відбування покарання у виді 

арешту засудженим, адміністрацією установи.  

  

2. Клим засуджений до покарання у виді арешту. Під час відбування покарання 

в арештному домі Клима було залучено до робіт з господарського 

обслуговування установи - протягом шести годин щодня. У зв’язку з цим він 

заявив, що це порушує його права, оскільки засуджені до арешту не 

залучаються до праці і відмовився працювати. За це заступник начальника 

арештного дому виніс постанову про застосування до засудженого стягнення у 

виді поміщення в карцер строком на 7 діб.  

 Дайте правову оцінку діям адміністрації. Проаналізуйте, чи дотримано в 

даному випадку адміністрацією арештного дому норм, що регулюють порядок 

виконання та відбування покарання у виді арешту.  

    

3. Денис, військовослужбовець Збройних Сил України у військовому званні 

капітана, вироком суду засуджений за хуліганство до покарання у виді арешту 

на строк шість місяців, і направлений для відбування покарання на гауптвахту.

 Під час відбування покарання Денис сумлінно ставився до занять із 

стройової підготовки, дотримувався режиму. У зв’язку з цим начальник органу 

управління Служби правопорядку в гарнізоні, де відбував кримінальне 

покарання засуджений, звернувся з поданням до начальника органу управління 

служби правопорядку в гарнізоні, де проходив службу Денис, щодо 

застосування до нього заходу заохочення у виді зарахування часу відбування 
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арешту до загального строку військової служби повністю, а також про 

виплату засудженому окрім окладу за військове звання, також премії та 

надбавки за спортивне звання – майстер спорту.  

 Дайте правову оцінку діям начальника органу управління Служби 

правопорядку в гарнізоні. Проаналізуйте, чи дотримано у даному випадку 

положень законодавства, що регулює порядок виконання покарання.  

  

4. Черненко засуджений до покарання у виді обмеження волі на строк три роки. 

Під час виконання покарання Черненкові було доручено виконувати роботу 

вантажника на підприємстві виправного центру. Засуджений звернувся до 

адміністрації виправного центру з  проханням перевести його на іншу роботу, 

оскільки напередодні він переніс хірургічну  операцію і йому згідно з 

рекомендаціями лікарів, тимчасово протипоказана робота, пов’язана з 

підійманням вантажів. Адміністрація виправного центру відмовила Черненкові 

у проханні перевести його на іншу роботу, оскільки, як зазначив заступник 

начальника виправного центру, на підприємстві виправного центру на сьогодні 

немає такої можливості. 

 Проаналізуйте ситуацію, чи дотримано в даному випадку норм 

кримінально-виконавчого законодавства адміністрацією виправного центру?   

 

5. Військовослужбовець строкової служби Нестеренко, який відбував 

покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, влаштував бійку з 

двома іншими засудженими. За це командир дисциплінарної роти застосував до 

Нестеренка дисциплінарне стягнення у виді арешту з триманням на гауптвахті 

на строк 10 діб. До цього Нестеренко не допускав порушень режиму відбування 

покарання. Під час перебування на гауптвахті засуджений звернувся до 

сержанта підрозділу охорони дисциплінарної роти з проханням надати йому 

короткострокове побачення, оскільки він ще не використав своє право на 

короткострокове побачення протягом місяця відбування покарання, а місяць 

вже закінчується. У відповідь на це сержант повідомив, що він не може 

задовольнити прохання Нестеренка, оскільки до останнього застосовано арешт і 

на період застосування стягнення у виді арешту засуджений не може 

отримувати побачень. На це Нестеренко заявив, що буде скаржитися у 

прокуратуру про порушення його прав. 

 Чи підлягатиме у даному випадку скарга Н. задоволенню? Чи дотримано 

в даному випадку передбачених законодавством підстав і порядку 

застосування до засудженого заходів стягнення? 

 

6. Громадянин З. засуджений до покарання у виді позбавлення волі, відбував 

його у виправній колонії середнього рівня безпеки. Під час відбування 

покарання при проведенні огляду молодшим інспектором колонії в 

засудженого було виявлено п’ять пачок чаю, золотий годинник, дві книги, 

замовлені засудженим через книготорговельну мережу, гральні карти, а також 

гроші в сумі 400 гривень. Працівник установи, який проводив огляд, вилучив 
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зазначені предмети, здав їх на склад установи, про що склав акт. Засуджений 

З. заперечив проти таких дій інспектора і зазначив, що згідно з роз’ясненими 

йому раніше правами, він мав право зберігати і використовувати все за 

винятком вилучених грошей.  

 Чи є  обгрунтованими заперечення засудженого?  

 Чи правомірні дії працівника колонії  щодо вилучення і передачі на 

зберігання зазначених предметів? Чи дотримано у даному випадку 

встановленого законодавством порядку вилучення зазначених речей і 

предметів? 

 

7. У виправній колонії середнього рівня безпеки засуджені залучалися до 

роботи на підприємстві колонії протягом 12 годин щодня, а у вихідні дні – по 8 

годин. Протестуючи проти таких дій адміністрації, засуджені колективно 

заявили, що будуть працювати не більше 8 годин щодня, а потім припиняти 

роботу. Також засуджені попередили, що у разі, якщо їх далі будуть змушувати 

до надурочної роботи, вони оголосять страйк. Засуджені написали колективне 

звернення у громадську правозахисну організацію і підготували та направили 

скаргу в прокуратуру.  

 Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірні вимоги та дії засуджених, 

а також дії адміністрації виправної колонії?  

 

8. Засуджений К., який відбував покарання у виді позбавлення волі у виправній 

колонії максимального рівня безпеки, звернувся з письмовою заявою до 

адміністрації колонії з проханням надати йому побачення з його адвокатом. 

Начальник колонії відмовив йому у наданні побачення, мотивуючи це тим, що 

по-перше, засудженому вже надавалося протягом останнього місяця відбування 

покарання належне йому за законом короткострокове побачення, по-друге, 

протягом цього ж місяця К. двічі порушив режим відбування покарання: грав у 

настільні ігри з метою отримання матеріальної винагороди.  

 Дайте правову оцінку, чи законні  дії адміністрації колонії. . 

 

9. Засуджений М., який відбував покарання у виді позбавлення волі у виправній 

колонії середнього рівня безпеки, вкинув у поштову скриньку на території 

колонії лист для відправлення його своєму давньому знайомому. Через три дні 

інспектор колонії повідомив М., що його лист не було направлено адресату у 

зв’язку з тим, що цей лист має цинічний зміст, крім того, у ньому є елементи 

тайнопису. На це М. заявив, що буде скаржитися в прокуратуру у зв’язку з 

порушенням його права на листування. 

 Чи підлягатиме задоволенню скарга засудженого? 

 Варіант: засуджений М. вкинув у скриньку лист на ім’я Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

 

 10. Н., засуджений до покарання у виді позбавлення волі, відбував його у 

виправній колонії середнього рівня безпеки. Після чотирьох місяців відбування 
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покарання Н. звернувся до начальника колонії за дозволом про надання йому 

тривалого побачення на три доби з його дружиною, з якою засуджений не 

перебував у зареєстрованому шлюбі, а також з двома їх неповнолітніми дітьми.  

 Начальник колонії не надав Н. дозволу на побачення, зазначивши, що 

оскільки Н. із зазначеною жінкою не перебуває в зареєстрованому шлюбі, то 

вона не є близькою родичкою засудженого і останній, відповідно, не має права 

на таке побачення. 

 Чи законними є дії начальника колонії? Чи має право засуджений Н. на 

побачення з зазначеними вище особами? 

Варіант: Н. звернувся з проханням до начальника колонії про надання йому 

дозволу на тривале побачення з правом спільного проживання з його сім’єю: 

батьком, матір’ю, двома повнолітніми братами. 

 

11. Засуджений Р. відбував покарання у виді позбавлення волі у виправній 

колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання. Протягом 

місяця після закінчення роботи на підприємстві колонії щодня, крім вихідних, 

Р. залучався протягом чотирьох годин до проведення ремонтних робіт в 

приміщеннях колонії.  

 Р. звернувся з проханням до заступника начальника колонії про те, щоб 

скоротити час залучення його до ремонтних робіт в неробочий час, оскільки 

йому фізично важко працювати вісім годин на підприємстві колонії і ще чотири 

години щодня додатково. На це заступник начальника колонії повідомив Р., що 

залучення останнього до цих робіт є тимчасовим і буде застосовуватися ще 

протягом двох тижнів, - коли планується закінчити ремонт у гуртожитку. Крім 

того, за словами заступника начальника колонії, засудженому як заохочення за 

цю роботу буде надано додатково одне тривале побачення. 

 Дайте правову оцінку ситуації. Чи обгрунтованою є вимога 

засудженого? Чи законними є дії адміністрації колонії? 

 

12. Громадянин Л., засуджений до покарання у виді позбавлення волі, відбував 

останнє у виправній колонії середнього рівня безпеки. За сумлінну поведінку, 

ставлення до праці, за участь у музичному гуртку колонії, керівником якого він 

був, заступник начальника колонії відповідною постановою застосував до 

засудженого заохочення у виді надання додаткового тривалого побачення. Крім 

того, у зв’язку з участю в роботі музичного гуртка Л. на один робочий день на 

тиждень було звільнено від роботи на підприємстві виправної колонії.  

 Проаналізуйте, чи дотримано у даному випадку заступником начальника 

виправної колонії норм кримінально-виконавчого законодавства. 

 

13. Засуджений В. відбував покарання у виді позбавлення волі у виправній 

колонії середнього рівня безпеки. Після відбуття ним шести місяців покарання 

В. звернувся з проханням до начальника колонії про надання йому тривалого 

побачення на шість діб, оскільки він не використав своє право на тривале 
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побачення у перші три місяці відбування покарання, тому попросив 

об’єднати два тривалі побачення в одне. 

 Яке рішення в даному випадку повинен прийняти начальник колонії? 

 

 14. В. засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, 

відбувала його у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними 

умовами тримання. У зв’язку з тим, що В. сумлінно ставилася до праці, не 

порушувала вимог режиму, за постановою начальника виправної колонії за 

погодженням зі спостережною комісією їй було дозволено проживання за 

межами виправної колонії на час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і 

пологами.   

 Під час проживання за межами колонії В. тричі протягом двох місяців 

порушила правила поведінки під час відбування покарання – вживала спиртні 

напої, самовільно залишала визначену для перебування територію за межами 

виправної колонії. За кожне з цих порушень до засудженої були застосовані 

заходи стягнення. Крім того, за постановою начальника виправної колонії 

право на проживання В. за межами колонії було скасоване. В. заявила, що таке 

рішення є незаконним і вона буде скаржитися, оскільки вона має право на 

проживання, виходячи зі свого стану – у зв’язку з вагітністю та пологами. Крім 

того, така постанова начальника колонії, за словами засудженої, повинна бути 

погоджена зі спостережною комісією, чого в даному випадку не було зроблено. 

 Чи підлягатиме скарга засудженої задоволенню? Чи є підстави для 

скасування начальником колонії права на проживання В. за межами колонії і чи 

дотримано в даному випадку порядку такого скасування? 

 

15. Громадянин Р., у віці 16 років, був засуджений до покарання у виді 

позбавлення волі  на строк три роки, яке відбував у виховній колонії. У зв’язку 

з сумлінною поведінкою і ставленням до навчання і праці засудженого, до Р. за 

постановою заступника начальника колонії було застосовано такий захід 

заохочення, як надання права виходу за межі виховної колонії в супроводі 

батьків чи інших близьких родичів. У зв’язку з цим Р. звернувся до заступника 

начальника колонії з проханням про надання йому права виходу за межі колонії 

в супроводі матері. За рішенням заступника начальника колонії Р. було надано 

таке право виходу за межі колонії тривалістю 12 годин. 

 Проаналізуйте, чи дотримано в даному випадку законодавства, що 

регулює порядок застосування заходів заохочення до неповнолітніх, 

засуджених до покарання у виді позбавлення волі. 

 

16. В., засуджений до покарання у виді довічного позбавлення волі, був 

направлений для його відбування у виправну колонію максимального рівня 

безпеки. Через п’ять місяців після початку відбування покарання В. звернувся 

до начальника колонії з заявою надати йому дозвіл на два короткострокові 

побачення  - одне - з сестрою і друге – з його адвокатом, а також одне тривале 

побачення з батьками. Заступник начальника колонії  надав засудженому дозвіл 
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лише на одне короткострокове побачення – з захисником, і відмовив у 

наданні інших побачень, мотивуючи це тим, що згідно з чинним 

законодавством засуджений не має на них права.  

 Проаналізуйте, чи дотримано в даному випадку адміністрацією 

виправної колонії законодавства, що регулює порядок виконання покарання у 

виді довічного позбавлення волі.  

 

17. Борис засуджений до покарання у виді довічного позбавлення волі, під час 

відбування його у виправній колонії максимального рівня безпеки, звернувся до 

адміністрації колонії з проханням про надання йому можливості здобути 

загальну середню освіту, оскільки він закінчив лише початкову школу. Йому 

було відмовлено. При цьому заступник начальника колонії повідомив Борису, 

що оскільки той засуджений довічно, то здобуття ним освіти є недоцільним, 

однак засудженому буде забезпечено здобуття необхідної професійної 

підготовки для роботи на підприємстві колонії.  

 Проаналізуйте, чи дотримано адміністрацією колонії законодавства, що 

регулює порядок виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. 
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32. Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії: 

затверджено Наказом Державного департаменту України з питань виконання 

покарань від 28 січня 2004 р. № 20. 

33. Положення про спостережні комісії: затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429.  

34. Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах: 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 

429.  
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35. Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної 

середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у 

загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-

виконавчої системи: затверджено Наказом Міністерства освіти і науки 

України, Державного департаменту України з питань виконання покарань 

від 1 березня 2002 р. № 154/55. 

36. Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про 

звільнення засуджених від дальшого відбування покарання: затверджено 

Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та 

Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 р. № 3/6. 

37. Інструкція про умови тримання і порядок примусового годування в 

установах кримінально-виконавчої системи осіб, які відмовляються від 

уживання їжі: затверджено Наказом Державного департаменту України з 

питань виконання покарань від 12 червня 2000 р. № 127. 

38. Інструкція про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних, 

(засуджених) за вимогою судових органів: затверджено наказом 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, 

Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, Служби 

безпеки України від 16 жовтня 1996 р. № 705/37/5/17-398/1-3/503/239. 

39. Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в 

закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: затверджено 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, 

Державного департаменту України з питань виконання покарань, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 р. 

№ 740/1030/4154/321/614а. 

40. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної 

кримінально-виконавчої служби України: затверджено Наказом Державного 

департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства охорони 

здоров’я України від 6 серпня 2007 р. № 47/458. 

41. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об’єктах 

нагляду Державної кримінально-виконавчої служби України: затверджено 

Наказом Наказ Державного департаменту України з питань виконання 

покарань, Міністерства охорони здоров'я України від 6 серпня 2007 р. № 

47/458. 

42. Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої 

служби: затверджено Наказом Державного департаменту України з питань 

виконання покарань від 30 червня 2004 р. № 126.  

43. Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і 

установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування 

дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань: затверджено 

Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і 
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Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28 

вересня 2010 р. № 3368/359. 

44. Норма витрат мийних засобів на прання речового майна та постільних речей 

для осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих 

ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, та курсантів і слухачів 

навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби: 

затверджено Наказом Державного департаменту України з питань виконання 

покарань від 10 листопада 2003 р. №  212. 
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Теми 5, 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД 

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ. ГАРАНТІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ 

ПРАВ І СВОБОД ЗАСУДЖЕНИХ 
 

1. Правовий статус засуджених, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

1.1. Обов’язки, що покладаються на засуджених, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням, відповідно до кримінально-виконавчого 

законодавства України.  

1.2. Законні інтереси засуджених, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням.  

1.3. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням. 

2. Правовий статус засуджених, звільнених від відбування 

покарання умовно-достроково.  

2.1. Обов’язки засуджених, звільнених від відбування покарання умовно-

достроково за кримінально-виконавчим законодавством України.  

2.2. Законні інтереси засуджених, звільнених від відбування покарання 

умовно-достроково.  

2.3. Заходи громадського впливу щодо осіб, умовно-достроково звільнених від 

відбування покарання. 

3. Механізм та гарантії захисту прав і свобод засуджених.  

4. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в умовах виконання 

покарань, пов’язаних з ізоляцією особи. 
 

Навчальні завдання 

 

1. Ананій засуджений до покарання у виді виправних робіт та звільнений 

від відбування покарання з випробуванням. Суд поклав на Ананія 

обов’язки повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця 

проживання, роботи; періодично з’являтися для реєстрації у кримінально-

виконавчу інспекцію. Засудженого було поставлено на облік в підрозділі 

кримінально-виконавчої інспекції; працівник інспекції виніс постанову 

про встановлення днів явки засудженого на реєстрацію – 8 разів на 

квартал. Засуджений тричі поспіль не з’являвся на реєстрацію у 

встановлені дні. Працівник інспекції викликав Ананія до підрозділу 

інспекції для дачі пояснень з приводу неявок на реєстрацію. Ананій 

зазначив, що у ці дні був хворий, тому не міг з’явитися, однак 

документально підтвердити цих обставин не може, оскільки не викликав 

лікаря. 

Чи можна вважати відповідно до чинного законодавства причини 

неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції поважними? 

 Чи наявне в даному випадку невиконання засудженим покладених на 

нього судом обов’язків? 
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 Як у цьому випадку повинен діяти працівник кримінально-

виконавчої інспекції? 

 

2. Борисенко вироком суду від 20 лютого 2011 року був звільнений від 

відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового 

строку три роки. Борисенко був поставлений на облік у підрозділі 

кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання. У травні, 

червні, липні, серпні 2011 року Борисенко вчинив адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 173 КпАП України, за кожне з яких був 

притягнутий до адміністративної відповідальності, про що в підрозділ 

кримінально-виконавчої інспекції повідомили працівники служби 

дільничних інспекторів міліції, які здійснювали індивідуально-

профілактичну роботу з засудженим. 

Які дії в даному випадку повинен вчинити працівник кримінально-

виконавчої інспекції? 

 

3.  Давидова була засуджена до покарання у виді обмеження волі та 

вироком суду від 3 травня 2008 року звільнена від відбування покарання з 

випробуванням відповідно до ст. 79 КК України із встановленням їй 

іспитового строку тривалістю два роки. У вересні 2008 року дільничний 

інспектор органів внутрішніх справ, який здійснював індивідуально-

профілактичну роботу з Давидовою, повідомив відповідний підрозділ 

інспекції відповідною довідкою про те, що за результатами перевірки за 

місцем проживання засудженої встановлено, що протягом липня – 

вересня вона систематично вживає спирті напої, ухиляється від 

виховання дитини та догляду за нею. До зазначеної довідки були 

долучено матеріали перевірок, що підтверджували ці обставини. 

Які дії в даному випадку повинен вчинити працівник кримінально-

виконавчої інспекції? 
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26. Основні принципи поводження з в’язнями: затверджені Резолюцією 
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46. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до 

таких покарань: затверджено наказом Державного департаменту України 

з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 

19 грудня 2003 р. № 270/1560. 

47. Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі: затверджено наказом 

Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту 

України з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 р. № 1303/203. 

48. Порядок  взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів 

внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості 

щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули 

покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації: 

затверджено Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства праці та соціальної політики 

України  від 4 березня 2009 р. № 38/86/89 . 
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обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання 

покарань: затверджено Наказом Міністерства України у справах сім'ї, 

молоді та спорту і Державного департаменту України з питань виконання 
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51. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 
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52. Інструкція з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України: 
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Тестові завдання 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ЗА КВК УКРАЇНИ 

 

1. ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДЬ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ПРАВА 

ЗАСУДЖЕНИХ 

A. носити одяг встановленого зразка 

Б. ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи 

виконання покарань, а також до інших засуджених 

В. на соціальне забезпечення 

Г. з’являтися за викликом до адміністрації органів і установ виконання 

покарань 

Ґ. виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, 

неухильно додержуватись правил поведінки, які передбачені для засуджених, 

не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб 

 

2. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДЬ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ПРАВА 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. на охорону здоров’я 

Б. на короткострокові і тривалі побачення 

В. на відправлення і одержання листів і телеграм без обмеження їх 

кількості 

Г. на оплату праці 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

3. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДЬ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ПРАВА 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ виконання 

покарань 

Б. на гуманне ставлення до себе і на повагу до гідності, властивої людській 

особистості 

В. давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, 

заявами і скаргами державною мовою 

Г. на належне матеріально-побутове забезпечення 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

4. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДЬ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ПРАВА 

ЗАСУДЖЕНИХ 
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А. на телефонну розмову з близькими родичами 

Б. носити цивільний одяг, користуватися грішми без обмежень; 

В. звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і 

скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх 

вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також 

інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних 

організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

Г. на відправлення і одержання листів і телеграм без обмеження їх 

кількості 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

5. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДЬ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ПРАВА 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, 

заявами і скаргами рідною мовою 

Б. за необхідності звернутися в медичний заклад з приводу захворювання чи 

лікування 

В. виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ виконання 

покарань 

Г. на оскарження вироку суду 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

6. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДЬ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ПРАВА 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. з’являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання 

покарань 

Б. на ізольоване тримання 

В. за необхідності звернутися в медичний заклад з приводу захворювання чи 

лікування 

Г. отримувати інформацію про свої права і обов'язки, порядок і умови 

виконання та відбування призначеного судом покарання 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

7. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДІ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. давати пояснення і вести листування, а також звертатися з 

пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою 
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Б. за необхідності звернутися в медичний заклад з приводу 

захворювання чи лікування 

В. виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ виконання 

покарань 

Г. на оскарження вироку суду 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

 8. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДІ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. з’являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань 

Б. на ізольоване тримання 

В. за необхідності звернутися в медичний заклад з приводу захворювання чи 

лікування 

Г. отримувати інформацію про свої права і обов'язки, порядок і умови 

виконання та відбування призначеного судом покарання 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

9.Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДІ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. носити одяг встановленого зразка 

Б. ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи 

виконання покарань, а також до інших засуджених 

В. на соціальне забезпечення 

Г. сумлінно працювати у місці, визначеному адміністрацією установи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

10.Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДІ, В ЯКИХ НАЗВАНО ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

ЗАСУДЖЕНИХ 

А. носити цивільний одяг, користуватися грішми без обмежень 

Б. звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і 

скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх 

вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також 

інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних 

організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

В. відправляти і одержувати листи і телеграми без обмеження їх кількості 

Г. виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, 

неухильно додержуватись правил поведінки, які передбачені для 

засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб 
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Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

11. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДІ, В ЯКИХ НАЗВАНО СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА 

ЗАСУДЖЕНИХ ІНОЗЕМЦІВ 

А. на телефонну розмову з близькими родичами 

Б. підтримувати зв’язок з дипломатичними представництвами і 

консульськими установами своїх держав 

В. звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і 

скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх 

вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також 

інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних 

організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

Г. на відправлення і одержання листів і телеграм без обмеження їх 

кількості 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

12. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ДО ЯКОЇ З НАЗВАНИХ КАТЕГОРІЙ ЗАСУДЖЕНИХ 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ 

БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНОГО 

А. до всіх засуджених, які реально відбувають покарання 

Б. до неповнолітніх незалежно від того виду покарання, до якого вони 

засуджені 

В. до жінок незалежно від того виду покарання, до якого вони засуджені 

Г. до засуджених до позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 

чину, кваліфікаційного класу 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

13. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ДО ЯКОЇ З НАЗВАНИХ КАТЕГОРІЙ ЗАСУДЖЕНИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНОГО 

А. до засуджених до обмеження волі 

Б. до всіх засуджених, які реально відбувають покарання 

В. до засуджених, щодо яких немає підстав для їх умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання 

Г. до засуджених, які брали участь у масових заворушеннях 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

14. Оберіть букву з правильною відповіддю: 
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ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДІ, В ЯКИХ НАЗВАНО ЗАХОДИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ 

ЗАСТОСОВАНІ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНОГО НА 

ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ 

А. умовно-дострокове звільнення 

Б. заміна позбавлення волі покаранням, не пов'язаним з позбавленням волі 

В. ізольоване тримання 

Г. участь у програмі захисту свідків 

Ґ. надання засудженому права на застосування зброї для захисту 

 

15. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ВКАЖІТЬ ВІДПОВІДІ, В ЯКИХ НАЗВАНО ЗАХОДИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ 

ЗАСТОСОВАНІ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНОГО НА 

ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ 

А. переведення в іншу установу виконання покарань 

Б. умовно-дострокове звільнення 

В. заміна позбавлення волі більш м’яким покаранням 

Г. участь у програмі захисту свідків 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

16. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ЗАСУДЖЕНОГО – ЦЕ 

ЗАКРІПЛЕНА ЗАКОНОМ І ГАРАНТОВАНА ДЕРЖАВОЮ МОЖЛИВІСТЬ 

ПЕВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНОГО АБО КОРИСТУВАННЯ НИМ 

ПЕВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ БЛАГАМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 

ЮРИДИЧНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ І УСТАНОВ 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО 

ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЦЬОМУ 

А. вірне 

Б. невірне 

 

17. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЗАКОННИЙ ІНТЕРЕС ЗАСУДЖЕНОГО – ЦЕ 

ЗАКРІПЛЕНА ЗАКОНОМ І ГАРАНТОВАНА ДЕРЖАВОЮ МОЖЛИВІСТЬ 

ПЕВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНОГО АБО КОРИСТУВАННЯ НИМ 

ПЕВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ БЛАГАМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 

ЮРИДИЧНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ І УСТАНОВ 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО 

ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЦЬОМУ 

А. вірне 

Б. невірне 

 

18. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО СУБ’ЄКТИВНІ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ – ЦЕ 

ЗАКРІПЛЕНІ В ПРАВОВИХ НОРМАХ КОНКРЕТНІ ДІЇ І ПРАГНЕННЯ 



 

 

41 

ЗАСУДЖЕНОГО ДО ВОЛОДІННЯ ТИМИ ЧИ ІНШИМИ БЛАГАМИ, ЯКІ 

ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ОЦІНКИ 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ, 

ЩО ВИКОНУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПРОКУРАТУРОЮ, СУДОМ ПОВЕДІНКИ 

ЗАСУДЖЕНОГО ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

А. вірне 

Б. невірне 

 

.19. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЗАСУДЖЕНИХ – ЦЕ 

ЗАКРІПЛЕНІ В ПРАВОВИХ НОРМАХ КОНКРЕТНІ ДІЇ І ПРАГНЕННЯ 

ЗАСУДЖЕНОГО ДО ВОЛОДІННЯ ТИМИ ЧИ ІНШИМИ БЛАГАМИ, ЯКІ 

ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ОЦІНКИ 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ, 

ЩО ВИКОНУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПРОКУРАТУРОЮ, СУДОМ ПОВЕДІНКИ 

ЗАСУДЖЕНОГО ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

А. вірне 

Б. невірне 

 

20. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв 

ВИЗНАЧТЕ, ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ВХОДЯТЬ ДО ЗМІСТУ ВІДПОВІДНИХ 

ПОНЯТЬ 

Положення, що складають зміст    Поняття 

відповідних понять       
1. можливість засуджених вільно         А. юридичні обов’язки  

користуватися соціальними благами        засуджених 

у межах, визначених законодавством 

2. прагнення засуджених отримати         Б. суб’єктивні права 

передбачене законом соціальне благо        засуджених 

як матеріальне, так і духовне           

3. необхідність вчинення засудженими        В. законні інтереси 

певних дій                  засуджених 

4. створені державою умови, спрямовані на         

забезпечення людині та громадянинові        Г. гарантії прав реальної 

можливості в здійсненні прав        засуджених 

 

 

21. Доповнити законодавче положення, написавши відповідний 

строк з дня набрання законної сили обвинувальним вироком 

суду.  

ЗАСУДЖЕНИЙ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ МАЄ ПРАВО НА 

НАДАННЯ ЙОМУ ДЛЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ СПЛАТИ ШТРАФУ 

____________  
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22. Доповнити законодавче положення, написавши відповідний 

строк: 

З УРАХУВАННЯМ МАЙНОВОГО СТАНУ ОСОБИ СУД МОЖЕ 

ПРИЗНАЧИТИ ШТРАФ ІЗ РОЗСТРОЧКОЮ ВИПЛАТИ ПЕВНИМИ 

ЧАСИНАМИ СТРОКОМ ДО _____________ 
 

23. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ 

РОБІТ ЗГІДНО З КВК УКРАЇНИ 

А. не допускати прогулів, а також порушень трудової дисципліни 

Б. не вживати під час відбування покарання спиртних напоїв, наркотичних 

засобів 

В. з’являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції 

Г. вести сумарний облік відпрацьованого часу 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

24. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ 

РОБІТ ЗГІДНО З КВК УКРАЇНИ 

А. не звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу кримінально-

виконавчої інспекції 

Б. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця праці 

В. працювати на визначених для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений 

судом строк покарання 

Г. щомісячно інформувати кримінально-виконавчу  інспекцію  про кількість 

відпрацьованих годин 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

25. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ 

РОБІТ ЗГІДНО З КВК УКРАЇНИ 

А. постійно знаходитися в межах об’єкта, де засуджений відбуває покарання; 

Б. не звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу кримінально-

виконавчої інспекції 

В. не змінювати місця проживання протягом строку відбування покарання 

Г. жодна з наведених відповідей не є правильною 

Ґ. сумлінно ставитися до праці 

 

26. Оберіть букву з правильною відповіддю: 
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В ЯКИХ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ 

РОБІТ ЗГІДНО З КВК УКРАЇНИ 

А. погоджувати з кримінально-виконавчою інспекцією об’єкти, де буде 

відбуватися покарання 

Б. періодично з’являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції 

В. щомісячно відраховувати визначену вироком суду частину заробітної плати в 

дохід держави 

Г. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця праці 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

27. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ 

РОБІТ ЗГІДНО З КВК УКРАЇНИ 

А. погоджувати з кримінально-виконавчою інспекцією об’єкти, де буде 

відбуватися покарання 

Б. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про свій тимчасовий виїзд за 

межі України 

В. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця праці 

Г. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

28. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКІЙ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТИТЬСЯ 

ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 

А. під час відбування покарання у виді громадських робіт засудженому не 

надається щорічна основна відпустка за основним місцем роботи 

Б. час відбування покарання у виді громадських робіт не зараховується 

засудженому у загальний стаж роботи 

В. надання засудженому щорічної відпустки за основним місцем роботи не 

зупиняє виконання покарання у виді громадських робіт 

Г. засудженому до громадських робіт протягом відбування покарання за будь-яких 

умов забороняється виїжджати за межі України 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

29. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКІЙ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТИТЬСЯ 

ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 

А. під час відбування покарання у виді громадських робіт засудженому 

забороняється змінювати місце проживання 
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Б. під час відбування покарання у виді громадських робіт засудженому 

забороняється змінювати місце роботи 

В. засудженому до громадських робіт протягом відбування покарання за будь-яких 

умов забороняється виїжджати за межі України 

Г. засудженому забороняється без дозволу кримінально-виконавчої інспекції 

виїжджати за межі України 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

30. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКОМУ (ЯКИХ) З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

ЩОДО ВІДБУВАННЯ ЦЬОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ 

А. своєчасно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про ухилення від 

відбування покарання, переведення на іншу роботу чи посаду, а також його 

звільнення 

Б. додержуватися встановлених порядку та умов відбування покарання 

В. погоджувати з кримінально-виконавчою інспекцією об’єкти, де буде 

відбуватися покарання 

Г. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця праці 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

31. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКОМУ (ЯКИХ) З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

ЩОДО ВІДБУВАННЯ ЦЬОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ 

А. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця праці 

Б. працювати на визначених для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений 

судом строк покарання 

В. сумлінно ставитися до праці 

Г. щомісячно відраховувати визначену вироком суду частину заробітної плати і 

перераховувати утриману суму в дохід держави 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

32. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКОМУ (ЯКИХ) З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

ЩОДО ВІДБУВАННЯ ЦЬОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ 

А. не допускати прогулів, а також порушень трудової дисципліни 

Б. не вживати під час відбування покарання спиртних напоїв, наркотичних 

засобів 

В. з’являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції 

Г. вести сумарний облік відпрацьованого часу 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 
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33. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКОМУ (ЯКИХ) З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

ЩОДО ВІДБУВАННЯ ЦЬОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ 

А. щомісячно інформувати кримінально-виконавчу  інспекцію  про кількість 

робочих днів за графіком на підприємстві, в установі, організації, кількість 

фактично відпрацьованих засудженим робочих днів, розмір заробітної плати і 

утримань з неї за вироком суду, кількість прогулів, кількість днів тимчасової 

непрацездатності за листком непрацездатності та з інших причин 

Б. періодично з’являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої  інспекції 

В. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну юридичної адреси 

Г. проживати, як правило,  у спеціально призначених гуртожитках 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

34. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКОМУ (ЯКИХ) З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

ЩОДО ВІДБУВАННЯ ЦЬОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ 

А. погоджувати з кримінально-виконавчою інспекцією об’єкти, де буде 

відбуватися покарання 

Б. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про свій тимчасовий виїзд за 

межі України 

В. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця праці 

Г. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

35. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ ПРАВИЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УМОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У 

ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

А. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна 

відпустка, час якої зараховується до строку відбування покарання 

Б. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна 

відпустка, час якої, за загальним правилом, не зараховується до строку відбування 

покарання 

В. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, не надається щорічна 

основна відпустка 

Г. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт зараховується в 

загальний стаж роботи 

Ґ. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт не зараховується 

в загальний стаж роботи 

 

36. Оберіть букву з правильною відповіддю: 
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ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ ПРАВИЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УМОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У 

ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

А. засудженим забороняється без дозволу кримінально-виконавчої інспекції 

виїжджати за межі України 

Б. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, забороняється 

надавати щорічну основну відпустку 

В. засудженим до покарання у виді виправних робіт, забороняється працювати за 

сумісництвом 

Г. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт не зараховується 

в загальний стаж роботи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

37. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ ПРАВИЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УМОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У 

ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

А. стосовно особи, яка стала непрацездатною після постановлення вироку суду, 

кримінально-виконавча інспекція вносить подання до суду про заміну виправних 

робіт покаранням у виді арешту 

Б. стосовно особи, яка стала непрацездатною після постановлення вироку суду, 

кримінально-виконавча інспекція вносить подання до суду про заміну виправних 

покаранням у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю 

В. стосовно особи, яка стала непрацездатною після постановлення вироку суду, 

кримінально-виконавча інспекція вносить подання до суду про заміну виправних 

робіт штрафом 

Г. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт не зараховується 

в загальний стаж роботи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

38. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ ПРАВИЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УМОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У 

ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ 

А. стосовно особи, яка стала непрацездатною після постановлення вироку суду, 

кримінально-виконавча інспекція вносить подання до суду про заміну 

виправних робіт покаранням у виді арешту 

Б. стосовно особи, яка стала непрацездатною після постановлення вироку суду, 

кримінально-виконавча інспекція вносить подання до суду про заміну 

виправних покаранням у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю 
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В. стосовно особи, яка після постановлення вироку суду досягла пенсійного 

віку, а також жінки, яка стала вагітною, кримінально-виконавча інспекція 

вносить подання до суду про звільнення такої особи від відбування покарання 

Г. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт не 

зараховується в загальний стаж роботи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

39. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ЗАСУДЖЕНОГО У ВІДПУСТЦІ ПІД ЧАС 

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ, ЗА ЗАГАЛЬНИМ 

ПРАВИЛОМ 

А. зараховується до строку відбування покарання 

Б. не зараховується до строку відбування покарання 

 

40. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв 

ВИЗНАЧТЕ, ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ВХОДЯТЬ ДО ЗМІСТУ ВІДПОВІДНИХ 

ПОНЯТЬ 

Правовий статус засуджених до    Вид покарання  

відповідного  виду покарання  

1. право на збереження майна,    А. штраф 

на яке не може бути звернене стягнення   

2. обов’язок добровільно виконати вирок  Б. виправні роботи 

у місячний строк з дня набрання ним  

законної сили 

3. законний інтерес щодо умовно-   В. позбавлення  

дострокового звільнення від    права обіймати певні 

покарання, призначеного як додаткове посади або займатися 

певною діяльністю 

4. законний інтерес щодо умовно-     

дострокового звільнення від     

відповідного основного покарання  Г. конфіскація  

        майна 

 

41. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв 

ВИЗНАЧТЕ, ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ВХОДЯТЬ ДО ЗМІСТУ ВІДПОВІДНИХ 

ПОНЯТЬ 

Правовий статус засуджених до    Вид покарання  

відповідного  виду покарання  

1. застосування заходу стягнення –   А. штраф 

застереження у виді письмового  

попередження про  

притягнення до кримінальної  

відповідальності 

2. право на надання судом місячного    Б. виправні роботи 
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строку для добровільного виконання  

засудженим покарання  

3. здійснення відрахувань з грошового   В. службові  

обмеження для 

забезпечення у розмірі, визначеному   військовослужбовців 

вироком суду       

        Г. конфіскація майна 

42. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ 

А. засуджені повинні працювати в місцях і на роботах, які визначаються 

адміністрацією установи; залучаються до праці, як правило, на 

підприємствах, у майстернях установ, а також на державних або інших форм 

власності підприємствах за умови забезпечення їх належної охорони та 

ізоляції 

Б. на засуджених до арешту поширюються обмеження, встановлені 

кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання 

у виді обмеження волі 

В. засуджені можуть залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою 

арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених 

або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів продовольством 

без оплати праці 

Г. засуджені з оплатою їх праці можуть залучатися до робіт з благоустрою 

арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених 

або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів продовольством 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

43.Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ 

А. на засуджених до арешту поширюються обмеження, встановлені 

кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання 

у виді позбавлення волі 

Б. на засуджених до арешту не поширюються обмеження, встановлені 

кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання 

у виді позбавлення волі 

В. одним із засобів виправлення і ресоціалізації засуджених до арешту є 

загальноосвітнє і професійно-технічне навчання 

Г. засуджені з оплатою їх праці можуть залучатися до робіт з благоустрою 

арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених 

або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів продовольством 
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Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

44.Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНИМ ДО АРЕШТУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ________ 

А. самовільно залишати призначені для перебування ізольовані територію, 

приміщення або визначене місце роботи 

Б. побачення з родичами та іншими особами, за винятком адвокатів або інших 

фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи 

В. користуватися будь-якою літературою 

Г. в індивідуальному порядку відправляти релігійні обряди, користуватися 

релігійною літературою 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

45. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНИМ ДО АРЕШТУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ________ 

А. самовільно залишати призначені для перебування ізольовані територію, 

приміщення або визначене місце роботи 

Б. користуватися будь-якою літературою 

В. відправляти і одержувати листи і телеграми 

Г. одержувати посилки (передачі) і бандеролі, за винятком посилок (передач), що 

містять предмети одягу за сезоном 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

46. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО АРЕШТУ МАЮТЬ ПРАВО ________ 

А. на одержання двох короткострокових побачень на місяць 

Б. на одержання тривалого побачення один раз на два місяці 

В. на прогулянку тривалістю до однієї години, а неповнолітні - до двох годин 

Г. на необмежену кількість телефонних розмов 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

47. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО АРЕШТУ МАЮТЬ ПРАВО ________ 

А. на необмежену кількість телефонних розмов 

Б. за виняткових обставин на телефонну розмову з близькими родичами 

В. одержувати короткострокові побачення без обмежень, а тривалі – од трьох діб 

один раз на місяць 

Г. на короткочасний виїзд за межі установи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 
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48. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО АРЕШТУ МАЮТЬ ПРАВО ________ 

А. мати при собі гроші та цінні речі 

Б. користуватися грішми без обмежень 

В. витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої 

потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати 

Г. на короткочасний виїзд за межі установи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

49. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО АРЕШТУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ________ 

А. виконувати законні вимоги адміністрації виправного центру, які 

стосуються порядку відбування призначеного покарання 

Б. сумлінно працювати на підприємстві установи, де вон відбувають 

покарання 

В. виходячи на прогулянку, дотримуватися встановлених на час прогулянки 

правил поведінки 

Г. постійно знаходитися в межах установи під  наглядом, залишати  її  межі  

лише за спеціальним дозволом адміністрації, проживати за особистим 

посвідченням,  яке видається взамін паспорта 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

50. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ 

ПРАВИЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ ЗАСУДЖЕНИМИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

А. час відбування арешту військовослужбовцями, за загальним правилом, 

зараховується до загального строку військової служби і вислуги років для 

присвоєння чергового військового звання 

Б. час відбування арешту військовослужбовцями, крім випадків, 

передбачених законом, не зараховується до загального строку військової 

служби і вислуги років для присвоєння чергового військового звання 

В. за сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених 

військовослужбовців можуть застосовуватися заходи заохочення у виді 

грошової премії 

Г. за сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених 

військовослужбовців можуть застосовуватися заходи стягнення у виді 

попередження і суворої догани 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 
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51. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ 

ПРАВИЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ ЗАСУДЖЕНИМИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

А. час відбування арешту військовослужбовцями, за загальним правилом, 

зараховується до загального строку військової служби і вислуги років для 

присвоєння чергового військового звання 

Б. під час відбування арешту засуджений військовослужбовець не може бути 

представлений до присвоєння чергового військового звання, призначений на 

вищу посаду, переведений на нове місце служби,  звільнений з  військової  

служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військової 

служби за станом здоров’я 

В. за сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених 

військовослужбовців можуть застосовуватися заходи заохочення у виді 

грошової премії 

Г. за сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених 

військовослужбовців можуть застосовуватися заходи стягнення у виді 

попередження і суворої догани 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

52. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬ 

ПРАВИЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ ЗАСУДЖЕНИМИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

А. засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту 

виплачується повне грошове забезпечення 

Б. засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту 

виплачується оклад за військове звання 

В. під час відбування покарання у виді арешту всі засуджені 

військовослужбовці незалежно від їх військового звання та характеру 

попередньої служби перебувають як солдати 

Г. за сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених 

військовослужбовців можуть застосовуватися заходи заохочення у виді 

грошової премії 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

53. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З ЗАЗНАЧЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО ПРАВА 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

АРЕШТУ 

А. на одержання двох короткострокових побачень на місяць 

Б. на одержання тривалого побачення один раз на два місяці 
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В. на прогулянку тривалістю до однієї години 

Г. на необмежену кількість телефонних розмов 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

54. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З ЗАЗНАЧЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ ЗАЗНАЧЕНО ПРАВА 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

АРЕШТУ 

А. за  виняткових  обставин на телефонну розмову з близькими родичами 

Б. на одержання двох короткострокових побачень на місяць 

В. на короткочасний виїзд за межі установи 

Г. на необмежену кількість телефонних розмов 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

55. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНИМ ДО АРЕШТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ________ 

А. побачення з родичами та іншими особами, за винятком адвокатів або  інших 

фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги  

особисто чи за дорученням юридичної особи 

Б. користуватися будь-якою літературою 

В. в індивідуальному порядку відправляти релігійні обряди, користуватися 

релігійною літературою 

Г. самовільно залишати призначені для перебування ізольовані територію, 

приміщення або визначене місце роботи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

56. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ, ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ АРЕШТУ 

ЗАСУДЖЕНИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ЧАС ВІДБУВАННЯ 

АРЕШТУ________ 

А. зараховується в загальний строк військової служби. 

Б. не зараховується в загальний строк військової служби. 

 

57. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ, ЗАСУДЖЕНИМ ДО АРЕШТУ ________ 

А. не надається право на телефонну розмову з близькими родичами 

Б. надається право на телефонну розмову з близькими родичами 
 

58. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ МАЮТЬ ПРАВО ________________ 
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А. носити цивільний одяг, мати при собі гроші та цінні речі, користуватися 

грішми без обмежень  

Б. на одержання двох короткострокових побачень на місяць 

В. на прогулянку  тривалістю до однієї години, а неповнолітнім - до двох 

годин 

Г. на побачення з родичами та іншими особами, за винятком адвокатів або 

інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання 

правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

59. ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ МАЮТЬ ПРАВО ________________ 

А. на одержання тривалого побачення один раз на два місяці 

Б. одержувати короткострокові побачення без обмежень 

В. на прогулянку  тривалістю до однієї години, а неповнолітні - до двох годин 

Г. за виняткових обставин на телефонну розмову з близькими родичами 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

60. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ МАЮТЬ ПРАВО ________________ 

А. за виняткових обставин на телефонну розмову з близькими родичами 

Б. витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої 

потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати 

В. одержувати  тривалі побачення - до трьох діб один раз на місяць 

Г. одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале 

побачення 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

61. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ МАЮТЬ ПРАВО ________________ 

А. за виняткових обставин на телефонну розмову з близькими родичами 

Б. витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої 

потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати 

В. відправляти листи, отримувати посилки (передачі) і бандеролі без обмежень 

Г. одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале 

побачення 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

62. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ОСОБИ, ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ 

А. носити одяг встановленого зразка 
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Б. виходячи на прогулянку, дотримуватися встановлених на час 

прогулянки правил поведінки 

В. виконувати законні вимоги адміністрації виправного центру, які 

стосуються порядку відбування призначеного покарання 

Г. витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів 

першої потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру 

заробітної плати 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

63. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ОСОБИ, ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ 

А. проживати у звичайних жилих приміщеннях установи 

Б. з’являтися за викликом адміністрації установи 

В. проживати, як правило, у спеціально призначених гуртожитках 

Г. періодично з’являтися на реєстрацію до адміністрації кримінально-виконавчої 

установи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

64. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ОСОБИ, ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ 

А. проживати у звичайних жилих приміщеннях установи 

Б. з’являтися за викликом адміністрації установи 

В. сумлінно працювати у місці, визначеному адміністрацією виправного центру 

Г. періодично з’являтися на реєстрацію до адміністрації кримінально-виконавчої 

установи 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

65. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ПРОДОВЖІТЬ ПОЛОЖЕННЯ: 

ОСОБИ, ЗАСУДЖЕНІ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ 

А. носити одяг встановленого зразка 

Б. виходячи на прогулянку, дотримуватися встановлених на час прогулянки 

правил поведінки 

В. постійно знаходитися в межах виправного центру під  наглядом, залишати 

його межі лише за спеціальним дозволом адміністрації цього центру, 

проживати за особистим посвідченням,  яке видається взамін паспорта 

Г. витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої 

потреби гроші в сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру заробітної 

плати 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

66. Оберіть букву з правильною відповіддю: 
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ЗА СУМЛІННУ ПОВЕДІНКУ І СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ДО ОСІБ, 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ 

ТАКІ ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ 

А. дострокове зняття раніше накладеного стягнення 

Б. зарахування часу відбування покарання в загальний строк військової служби 

повністю чи частково 

В. подання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

Г. зарахування до числа тих, хто виправляється 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

67. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЗА СУМЛІННУ ПОВЕДІНКУ І СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ДО ОСІБ, 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ 

ТАКІ ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ 

А. зарахування часу відбування покарання в загальний строк військової служби 

повністю чи частково 

Б. дозвіл на виїзд до близьких родичів за межі виправного центру на святкові, 

неробочі та вихідні дні 

В. подання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

Г. зарахування до числа тих, хто виправляється 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

68. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ЗА СУМЛІННУ ПОВЕДІНКУ І СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ДО ОСІБ, 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ 

ТАКІ ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ 

А. зарахування часу відбування покарання в загальний строк військової служби 

повністю чи частково 

Б. нагородження похвальною грамотою 

В. подання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

Г. зарахування до числа тих, хто виправляється 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

69. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ТРУДОВУ ДИСЦИПЛІНУ І 

ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, 

АДМІНІСТРАЦІЯ ВИПРАВНОГО ЦЕНТРУ МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ТАКІ 

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ 

А. догана 

Б. поміщення в одиночну камеру строком до п’ятнадцяти діб 

В. призначення на позачергове чергування з прибирання гуртожитку і 

прилеглої до нього території 

Г. зауваження 
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Ґ. призначення в наряд на роботу до п’яти днів у вільний від роботи і 

навчання час 

 

70. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ТРУДОВУ ДИСЦИПЛІНУ І 

ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, 

АДМІНІСТРАЦІЯ ВИПРАВНОГО ЦЕНТРУ МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ТАКІ 

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ 

А. застереження у виді письмового попередження про притягнення до 

кримінальної відповідальності 

Б. виключення з числа тих, хто виправляється 

В. заборона проживати поза гуртожитком строком до трьох місяців 

Г. поміщення в одиночну камеру строком до п’ятнадцяти діб 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною. 

 

71. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ТРУДОВУ ДИСЦИПЛІНУ І 

ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, 

АДМІНІСТРАЦІЯ ВИПРАВНОГО ЦЕНТРУ МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ТАКІ 

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ 

А. застереження у виді письмового попередження про притягнення до 

кримінальної відповідальності 

Б. виключення з числа тих, хто виправляється 

В. поміщення в дисциплінарний ізолятор строком до десяти діб 

Г. поміщення в одиночну камеру строком до п’ятнадцяти діб 

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною. 

 

72. Встановіть правильну послідовність, представивши нумерацію 

цифрами 

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ДО 

ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ (В ПОРЯДКУ ЗРОСТАННЯ ДО НАЙБІЛЬШ 

СУВОРИХ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ) 

- заборона проживати поза гуртожитком строком до трьох місяців 

- заборона виходу за межі виправного центру у вільний від роботи час на 

строк до трьох місяців 

- догана 

- попередження 

- сувора догана 

- поміщення в дисциплінарний ізолятор строком до десяти діб. 
 

73. Встановіть правильну послідовність, представивши нумерацію 

цифрами 
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ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ 

ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ (В ПОРЯДКУ ЗРОСТАННЯ ДО НАЙБІЛЬШ 

СУВОРИХ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ) 

- заборона проживати поза гуртожитком строком до трьох місяців 

- поміщення в дисциплінарний ізолятор строком до десяти діб. 

- заборона виходу за межі виправного центру у вільний від роботи час на 

строк до трьох місяців 

- догана 

- попередження 

 

74. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв 

ВИДИ ПОКАРАНЬ ТА ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ, ЩО 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ДО ВІДПОВІДНИХ ВИДІВ 

ПОКАРАНЬ 

Види покарань    Види заходів заохочення 

1. Виправні роботи   А. для цього виду  

покарання заходів заохочення в  

кримінально-виконавчому 

законодавстві не передбачено 

2. Громадські роботи   Б. подання до суду матеріалів на  

      засудженого щодо умовно- 

дострокового звільнення або заміни 

невідбутої частини покарання 

штрафом 

3. Обмеження волі   В. нагородження похвальною  

      грамотою 

4. Тримання в дисциплінарному  Г. зарахування до числа тих,  

батальйоні військовослужбовців хто виправляється 

Ґ. зарахування до строку відбування 

покарання часу, коли особа не 

працювала у зв’язку з хворобою 

 

75. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв 

ВИДИ ПОКАРАНЬ ТА ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ, ЩО 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ДО ВІДПОВІДНИХ ВИДІВ 

ПОКАРАНЬ 

Види покарань     Види заходів стягнення 

1. Виправні роботи    А. догана 

2. Арешт      Б. сувора догана 

3. Обмеження волі    В. виключення з числа  

       тих, хто виправляється 

4. Тримання в дисциплінарному   Г. застереження у виді  

батальйоні військовослужбовців  письмового попередження  

       про притягнення до  
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      кримінальної  

      відповідальності  

      Ґ. заміна покарання на  

      більш суворе 
 

76. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКОМУ (ЯКИХ) З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ МІСТЯТЬСЯ 

ПРАВИЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ТРИМАННЯ В 

ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

А. під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні всі 

засуджені військовослужбовці незалежно від їхнього військового звання та 

характеру попередньої служби перебувають як солдати і носять єдині 

встановлені для даного дисциплінарного батальйону форму одягу та знаки 

розрізнення 

Б. відпустки, передбачені для військовослужбовців строкової служби, 

засудженим військовослужбовцям не надаються 

В. засуджені військовослужбовці з числа офіцерського складу тримаються в 

дисциплінарному батальйоні окремо від інших категорій засуджених 

військовослужбовців 

Г. засуджені військовослужбовці, які проходять військову службу за 

призовом, тримаються окремо від засуджених військовослужбовців, які 

проходять військову службу за контрактом 

Ґ. особи, які відбувають покарання в  дисциплінарному батальйоні, 

виконують обов’язки та користуються правами, встановленими 

законодавством для військовослужбовців строкової служби Збройних Сил  

України, з обмеженнями, передбаченими законодавством, що регулює 

порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців 

 

77. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З НАВЕДЕНИХ ПУНКТІВ НАЗВАНО ПРАВА 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,  ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ 

А. право на короткострокові пробачення з родичами чи іншими особами 

тривалістю до чотирьох годин  один раз на місяць 

Б. право на короткострокові пробачення з адвокатом або іншим фахівцем у 

галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи тривалістю до чотирьох годин 

один раз на місяць 

В. право на тривалі побачення з близькими родичами один раз на три місяці 

тривалістю до трьох діб з правом спільного проживання 

Г. право на тривалі побачення з близькими родичами один раз на шість 

місяців тривалістю до трьох діб з правом спільного проживання 
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Ґ. право на короткострокові пробачення з родичами чи іншими особами 

без обмежень 

Д. право вести телефонні розмови у порядку, встановленому командиром 

дисциплінарного батальйону, без обмеження їх кількості 

Е. лише за виняткових обставин засудженим може бути надано право на 

телефонну розмову з близькими родичами 

 

78. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ З НАВЕДЕНИХ ПУНКТІВ НАЗВАНО ПРАВА 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,  ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ 

А. право на отримання двох посилок і двох бандеролей протягом місяця; 

право відправляти та отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості 

Б. право відправляти і отримувати не більше п’яти листів та телеграм протягом 

місяця 

В. право на тривалі побачення з близькими родичами один раз на шість місяців 

тривалістю до трьох діб з правом спільного проживання 

Г. право на щоденну прогулянку тривалістю до однієї години 

Ґ. право на одержання посилок (передач) і бандеролей без обмеження їх 

кількості 

 

79. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ, ЗАСУДЖЕНОМУ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, МОЖЕ БУТИ ДОЗВОЛЕНО КОРОТКОЧАСНИЙ 

ВИЇЗД ЗА МЕЖІ ДИСЦИПЛІНАРНОГО БАТАЛЬЙОНУ 

А. для складання іспитів у навчальному закладі 

Б. для попереднього виріщення питань трудового і побутового влаштування 

після звільнення 

В. у зв’язку з винятковими обставинами обставинами  (смерть або тяжка 

хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке 

завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого військовослужбовця 

та його сім’ї) 

Г. у відрядження для виконання доручення командира дисциплінарного 

батальйону 

Ґ. для відвідання засудженими своїх малолітніх дітей 

 

80. Оберіть букву з правильною відповіддю: 

В ЯКОМУ (ЯКИХ) З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ Є 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ В 

ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ У КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 
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А. праця військовослужбовців, засуджених до покарання у виді тримання 

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, оплачується відповідно 

до законодавства про працю 

Б. праця військовослужбовців, засуджених до покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, є безоплатною 

В. засуджені залучаються до праці на підприємствах, в установах, 

організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони, у 

майстернях дисциплінарного батальйону 

Г. засуджені можуть залучатися до праці на договірній основі на 

підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності за умови 

забезпечення належного нагляду за їх поведінкою 

Ґ. засуджені можуть залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою, 

поліпшення житлово-побутових умов засуджених, як правило, в порядку 

черговості і не більш як дві години на день 
 

81.  Встановіть правильну послідовність, представивши нумерацію 

цифрами 

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ДО 

ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (В ПОРЯДКУ ЗРОСТАННЯ ДО НАЙБІЛЬШ 

СУВОРИХ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ) 

- виключення з числа тих, хто виправляється 

- арешт з триманням на гауптвахті – до десяти діб 

- зауваження 

- догана 

- призначення в наряд на роботу – до п’яти днів у вільний від роботи і 

навчання час. 
 

82.  Доповнити законодавче положення, що стосується правового статусу 

засуджених до покарання у виді позбавлення волі, написавши слово у 

відповідному відмінку 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАХОДИ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ І ЗБРОЮ ДО ЖІНОК З ЯВНИМИ ОЗНАКАМИ 

ВАГІТНОСТІ, ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ АБО З ЯВНИМИ ОЗНАКАМИ 

ІНВАЛІДНОСТІ ТА _____________, КРІМ ВИПАДКІВ ВЧИНЕННЯ НИМИ 

ГРУПОВОГО АБО ЗБРОЙНОГО НАПАДУ, ЯКИЙ ЗАГРОЖУЄ ЖИТТЮ І 

ЗДОРОВ’Ю ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЇ ЧИ ІНШИХ ОСІБ, АБО ЗБРОЙНОГО 

ОПОРУ 

 

83. Доповнити законодавче положення, написавши словосполучення, що 

позначає спосіб придбання засудженими до позбавлення волі 

зазначених речей 

ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ, ЗАСУДЖЕНІ МАЮТЬ ПРАВО 

ПРИДБАВАТИ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ І ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ 

ПОТРЕБИ НА ГРОШІ, ЗАРОБЛЕНІ В КОЛОНІЇ ___________ 
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84. Доповнити законодавче положення, що стосується правового статусу 

засуджених до покарання у виді позбавлення волі, написавши слово у 

відповідному відмінку 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАХОДИ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ І ЗБРОЮ ДО ЖІНОК З ЯВНИМИ ОЗНАКАМИ 

ВАГІТНОСТІ, ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ АБО З ЯВНИМИ ОЗНАКАМИ 

ІНВАЛІДНОСТІ ТА _____________, КРІМ ВИПАДКІВ ВЧИНЕННЯ НИМИ 

ГРУПОВОГО АБО ЗБРОЙНОГО НАПАДУ, ЯКИЙ ЗАГРОЖУЄ ЖИТТЮ І 

ЗДОРОВ’Ю ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЇ ЧИ ІНШИХ ОСІБ, АБО ЗБРОЙНОГО 

ОПОРУ 

 

85. Доповнити законодавче положення, написавши словосполучення, що 

позначає спосіб придбання засудженими до позбавлення волі 

зазначених речей 

ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ, ЗАСУДЖЕНІ МАЮТЬ ПРАВО 

ПРИДБАВАТИ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ І ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ 

ПОТРЕБИ НА ГРОШІ, ЗАРОБЛЕНІ В КОЛОНІЇ ___________ 

 

86. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв 

ВИДИ ПОКАРАНЬ ТА КІЛЬКІСТЬ КОРОТКОСТРОКОВИХ ПОБАЧЕНЬ 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ВІДПОВІДНИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ 

Види покарань Види покарань     Кількість короткострокових  

        побачень 

1. арешт      А – один раз на місяць 

2. обмеження волі     Б – не надаються 

3. тримання в дисциплінарному батальйоні  

військовослужбовців     В – без обмежень 

4. довічне позбавлення волі   Г – один раз на три місяці 

5. виправні роботи     Ґ – один раз на два місяці 

Е – в законі такі побачення не 

передбачені для цього виду 

покарання 

87. Доповнити твердження, написавши словосполучення: 

СИСТЕМА НОРМ, ПРИНЦИПІВ, УМОВ І ВИМОГ, ЯКІ У СВОЇЙ 

СУКУПНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД І 

ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЗАСУДЖЕНИХ, МАЄ НАЗВУ _________________ 

 

88. Доповнити твердження, написавши словосполучення: 

ПРАВОВІ СПОСОБИ І ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ, 

ОХОРОНЯЮТЬСЯ, ЗАХИЩАЮТЬСЯ ПРАВА Й СВОБОДИ ЗАСУДЖЕНИХ, 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ ПОРУШЕНІ ПРАВА, МАЄ НАЗВУ 

____________________ 
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89. Доповнити твердження, написавши словосполучення: 

ВСЯ СУКУПНІСТЬ ОБ'ЄКТИВНИХ І СУБ'ЄКТИВНИХ ФАКТОРІВ, 

СПРЯМОВАНИХ НА ПРАКТИЧНЕ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ І СВОБОД 

ГРОМАДЯН, НА УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРИЧИН І ПЕРЕШКОД ЩОДО 

ЇХ НЕПОВНОГО АБО НЕНАЛЕЖНОГО ЗДІЙСНЕННЯ, НА ЗАХИСТ ПРАВ 

ВІД МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ, МАЄ НАЗВУ ______________ 

 

90. Оберіть букву(и) з правильною(ими) відповіддю(ями): 

ДО УНІВЕРСАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД СЛІД 

ВІДНЕСТИ 

А. право на звернення до суду 

Б. право на звернення до вищестоящого органу чи посадової особи 

В. право засудженого користуватися всіма правами людини та громадянина (за 

винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду) 

Г. право засудженого користуватися спеціальними правами, що встановлені 

вироком суду та випливають з порядку та умов відбування призначеного судом 

покарання 

Ґ. право звертатися в прокуратуру за захистом порушеного права 

Д. жодна з наведених варіантів відповідей не є правильною 

 

91. Оберіть букву(и) з правильною(ими) відповіддю(ями): 

ДО УНІВЕРСАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД СЛІД 

ВІДНЕСТИ 

А. право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб 

Б. право на звернення до вищестоящого органу чи посадової особи 

В. право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини 

Г. право засудженого користуватися спеціальними правами, що встановлені 

вироком суду та випливають з порядку та умов відбування призначеного судом 

покарання 

Ґ. право звертатися в прокуратуру за захистом порушеного права 

Д. жодна з наведених варіантів відповідей не є правильною 

 

 


