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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 
ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОЛОНІЯХ

Колб О. Г., Годлевська-Коновалова А. В.

У статті з’ясовано сутність і зміст прокурор-
ського нагляду за оперативно-розшуковою діяль-
ністю в колоніях України, визначено основні проблемні 
питання, що виникають у зв’язку з цим, та розро-
блено авторські науково обґрунтовані заходи щодо їх 
вирішення

Як свідчить практика, однією з проблем, що 
виникають у процесі виконання/відбування пока-
рань в Україні, є низький рівень забезпечення режиму 
таємності під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності (ОРД) та вжиття інших заходів, пов’яза-
них з цим видом суспільних відносин.

Особливої уваги у зв’язку з цим заслуговує такий 
напрям робіт, що зазначений у Зводі відомостей, які 
становлять державну таємницю, як ОРД у колоніях. 
Як щодо цього слушно зазначили деякі науковці, ОРД 
є одним із проблемних напрямів у сфері виконання 
покарань, оскільки щорічно реєструються випадки 
вчинення нових кримінальних правопорушень як осо-
бами, котрі відбувають покарання в установах вико-
нання покарань (УВП), так і персоналом Державної 
кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України. При 
цьому варто констатувати, що означена проблема-
тика має хронічний характер із часів незалежності 
України та суттєво впливає на зміст криміналь-
но-виконавчої та запобіжної діяльності, що прямо 
стосується забезпечення режиму таємності під час 
проведення ОРД у колоніях.

Знову ж таки, як показує практика, однією з детер-
мінант, що сприяє низькому рівню ОРД у колоніях, 
є здійснення некваліфікованого та формального проку-
рорського нагляду за цим видом оперативно-розшуко-
вої діяльності у зазначених УВП закритого типу, при-
тому, що нагляд за додержанням законів органами, що 
проводять ОРД, дізнання та досудове слідство, відпо-
відно до положень п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
прокуратуру», належить до законодавчо визначених 
функцій діяльності зазначеного державного органу.

З огляду на це актуальною й такою, що має тео-
ретико-прикладне значення, є постановка питання 
щодо необхідності з’ясування на доктринальному 
рівні сутності, змісту та особливостей ОРД, яка 
здійснюється у колоніях України.

Ключові слова: прокурорський нагляд, оператив-
но-розшукова діяльність, колонія, негласні слідчі 
(розшукові) заходи, режим таємності засуджений, 
персонал органів та установ виконання покарань.

Kolb O. H., Hodlevska-Konovalova A. V. The 
essence and content of prosecutorial supervision over 
operational and investigative activities in the colonies

The article clarifies the essence 
and content of prosecutorial supervision over operational 
and investigative activities in the colonies of Ukraine, 
identifies the main problems that arise in this regard, 
and developed the author’s scientifically sound measures 
to address them.

As practice shows, one of the problems that arise in 
the process of execution – serving sentences in Ukraine, 
is the low level of secrecy in the implementation 
of operational and investigative activities (ORD) and other 
measures related to this type of public relations.

In this connection, the direction of work indicated in 
the Code of Information Constituting a State Secret, such 
as the ORD in the colonies, deserves special attention. 
As some scholars have rightly pointed out, the ORD is 
one of the problematic areas in the field of execution 
of punishments, as new criminal offenses are registered 
annually both by persons serving sentences in penitentiary 
institutions and by the staff of the State Penitentiary 
Service, (DKVS) of Ukraine. It should be noted that 
this issue is chronic since the independence of Ukraine 
and significantly affects the content of criminal-executive 
and preventive activities, which is directly related to 
ensuring secrecy during the ORD in the colonies.

Again, as practice shows, one of the determinants 
that contribute to the low level of ORD in the colonies is 
the implementation of unqualified and formal prosecutorial 
supervision of this type of operational and investigative 
activities in these penitentiary institutions of the closed 
type. And this despite the fact that the supervision 
of compliance with the law by the bodies conducting 
the ORD, inquiry and pre-trial investigation, in accordance 
with the provisions of paragraph 3 of Part 1 of Art. 2 
of the Law of Ukraine “On the Prosecutor’s Office” refer 
to the statutory functions of the said state body.

In view of this, the question of the need to clarify 
at the doctrinal level the essence, content and features 
of the ORD, which is carried out in the colonies of Ukraine, 
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is relevant and relevant in theoretical and applied 
significance.

Key words: prosecutor’s supervision, operational 
search activity, colony, covert investigative (search) 
measures, secrecy mode, convicted, personnel of bodies 
and institutions for the execution of sentences.

Постановка проблеми. Як свідчить практика, 
однією з проблем, що виникають у процесі вико-
нання/відбування покарань в Україні, є низь-
кий рівень забезпечення режиму таємності під 
час здійснення оперативно-розшукової діяльно-
сті (ОРД) та вжиття інших заходів, пов’язаних із 
цим видом суспільних відносин. Особливої уваги 
у зв’язку з цим заслуговує такий напрям робіт, 
що зазначений у Зводі відомостей, які становлять 
державну таємницю [1], як ОРД у колоніях. Як 
щодо цього слушно зазначили деякі науковці, ОРД 
є одним із проблемних напрямів у сфері вико-
нання покарань, оскільки щорічно реєструються 
випадки вчинення нових кримінальних правопо-
рушень як особами, котрі відбувають покарання 
в установах виконання покарань (УВП), так і персо-
налом Державної кримінально-виконавчої служби 
(ДКВС) України [2, с. 86]. При цьому варто конста-
тувати, що означена проблематика має хронічний 
характер із часів незалежності України та суттєво 
впливає на зміст кримінально-виконавчої та запо-
біжної діяльності, що прямо стосується забезпе-
чення режиму таємності під час проведення ОРД 
у колоніях [3, с. 156–165].

Знову ж таки, як показує практика, однією 
з детермінант, що сприяє низькому рівню ОРД 
у колоніях, є здійснення некваліфікованого та 
формального прокурорського нагляду за цим 
видом оперативно-розшукової діяльності у зазна-
чених УВП закритого типу, притому, що нагляд 
за додержанням законів органами, що проводять 
ОРД, дізнання та досудове слідство, відповідно 
до положень п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
прокуратуру», належить до законодавчо визначе-
них функцій діяльності зазначеного державного 
органу [4, с. 333–340]. З огляду на це актуальною 
й такою, що має теоретико-прикладне значення, 
є постановка питання щодо необхідності з’ясу-
вання на доктринальному рівні сутності, змісту та 
особливостей ОРД, яка здійснюється у колоніях 
України.

Стан досліджень. Результати вивчення науко-
вої літератури свідчать про те, що досить активно 
та плідно зазначеною проблематикою займа-
ються такі вчені, як О.М. Бандурка, Т.М. Бара-
баш, В.Т. Білоус, Є.М. Блажівський, В.М. Гара-

щук, Б.М. Головкін, Л.Р. Грицаєнко, В.М. Гусаров, 
Л.М. Давиденко, О.М. Джужа, В.В. Долежан, 
Є.В. Дудко, О.С. Іщук, О.Г. Кальман, П.М. Каркач, 
І.О. Клочко, І.М. Козьяков, О.Г. Колб, Т.В. Корня-
кова, М.В. Косюта, В.В. Криватюк, В.В. Кулаков, 
М.П. Курило, М.Й. Курочка, Р.В. Лемак, О.М. Лит-
вак, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, О.В. Мельник, 
О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, С.С. Мірошниченко, 
В.В. Мойша, В.Г. Неділько, Ю.О. Новосад, В.П. Пів-
ненко, І.В. Рогатюк, Г.П. Середа, Д.О. Супруненко, 
Є.О. Шевченко, Ю.С. Шемшученко, П.В. Шум-
ський, В.М. Юрчишин, М.К. Якимчук. Водночас 
варто зауважити, що у сучасних умовах реформу-
вання законодавства України з питань ОРД і кримі-
нально-виконавчої діяльності зазначена пробле-
матика досліджена неповністю, тому об’єктивно 
обумовлює необхідність активізації наукових роз-
робок, що стосуються, зокрема, особливостей 
здійснення прокурорського нагляду у сфері вико-
нання покарань.

Виклад основних положень. Якщо виходити 
з результатів зазначеного дослідження та вимог 
Порядку організації та забезпечення режиму 
секретності в державних органах, органах місце-
вого самоврядування, на підприємствах, в уста-
новах та організаціях, який затверджено Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 
2013 року № 939, то можна констатувати, що ОРД 
у колоніях має свої особливості, які варто врахо-
вувати під час здійснення прокурорського нагляду 
у сфері виконання покарань. Зазначений вид сус-
пільно-правової діяльності здійснюється перш за 
все на підставі вимог ч. 2 ст. 19 Конституції Укра-
їни, відповідно до якої органи державної влади (у 
цьому разі – органи та установи виконання пока-
рань) та їх посадові особи (персонал Державної 
кримінально-виконавчої служби (ДКВС) Укра-
їни) зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України [5, с. 129–140]. 
Основоположним нормативно-правовим актом, 
який безпосередньо регулює суспільні відносини, 
що виникають у ході проведення ОРД у сфері 
виконання покарань, є Закон України «Про опе-
ративну-розшукову діяльність», відповідно до 
положень ст. 5 якого зазначений вид діяльності 
реалізується уповноваженими для цього держав-
ними органами, а саме оперативними підрозді-
лами органів та установ виконання покарань (УВП) 
та слідчих ізоляторів (СІЗО) ДКВС України. При 
цьому варто зазначити, що ОРД у сфері виконання 
покарань України зазначеними оперативними 
підрозділами здійснюється лише щодо ув’язне-
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них під варту та засуджених, і це можна віднести 
до однієї з особливостей забезпечення режиму 
секретності в органах та УВП, що мають врахо-
вувати прокурори, здійснюючи прокурорський 
нагляд. Її сутність у цій ситуації полягає в тому, 
що в разі отримання будь-яким чином секретної 
інформації (викрадення, знайдення, отримання 
під час збігу певних обставин (наприклад, шляхом 
підслуховування розмови оперативних праців-
ників)) іншими особами з числа персоналу ДКВС 
України, які не наділені, згідно із законом, функ-
ціями ОРД, а також її розголошення кримінальна 
відповідальність наступає за ст. 328 КК України 
«Розголошення державної таємниці» [6, с. 14–22].

Ще однією особливістю забезпечення режиму 
секретності під час здійснення ОРД та проку-
рорського нагляду у сфері виконання покарань 
з означених питань [7, с. 88–98] є те, що зазна-
чену діяльність щодо персоналу та УВП з часу 
створення Державного бюро розслідувань (ДБР) 
України здійснюють саме оперативні підрозділи 
цієї структури, а не оперативні підрозділи власної 
служби безпеки ДКВС України, які втратили цю 
функції та були ліквідовані на підставі закону про 
ДБР. Водночас можна вважати правовою прогали-
ною та правовою колізією, що стосується змісту 
ОРД у сфері виконання покарань та дещо не спів-
відноситься із сутністю принципу законності, який 
закріплений у ст. 5 Кримінально-виконавчого 
кодексу (КВК) і ст. 2 Закону України «Про Дер-
жавну кримінально-виконавчу службу України», 
а також певною мірою впливає на ефективність 
процесу забезпечення режиму таємності в орга-
нах та установах виконання покарань, те, що на 
законодавчому рівні ОРД у колоніях мають здійс-
нювати лише відповідні оперативні підрозділи 
[8, с. 67–80]. Зокрема, йдеться про те, що у КВК 
закріплена правова основа ОРД лише щодо опера-
тивних підрозділів колоній, що випливає з назви 
ст. 104 цього Кодексу та його частини першої, що 
прямо суперечить ст. 5 Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» і звужує її зміст. 
Більш того, у ч. 2 ст. 104 КВК взагалі закріплена 
така колізійна норма: всупереч назві та ч. 1 цієї 
статті ОРД дозволена оперативним підрозділам 
всіх органів та УВП.

Для того щоб розібратись у цій законодавчій 
«еквілібристиці» (від лат. “aequlibrias” – «рівно-
вага»; «вміння легко пристосовуватись до різних 
обставин») [9, с. 672], варто здійснити аналіз 
деяких норм КВК, що стосуються зазначеної про-
блематики. Так, у ст. 11 цього Кодексу встанов-
лено виключний перелік видів органів та установ 

виконання покарань. При цьому до УВП віднесені 
арештні доми, кримінально-виконавчі установи, 
спеціальні виховні установи (виховні колонії) та 
СІЗО у випадках, передбачених цим Кодексом 
(ч. 2 ст. 11 КВК). Кримінально-виконавчі уста-
нови поділяються на установи відкритого типу 
(виправні центри) та установи закритого типу 
(виправні колонії) (ч. 3 ст. 11 КВК).

Виходячи з цього, констатуємо, що як назва 
ст. 104 КВК, так і її зміст мають бути приведені 
до відповідних положень ст. 11 цього Кодексу. 
Так, слід або з її частини другої виключити сло-
восполучення «органи та установи виконання 
покарань», або говорити лише про оперативні під-
розділи колоній, або всі глави Особливої частини 
КВК, що стосуються виконання покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі (глава 13 «Вико-
нання покарання у виді обмеження волі», глава 12 
«Виконання покарання у виді арешту»), доповнити 
відповідною статтею «Особливості проведення 
оперативно-розшукової діяльності в установах 
виконання покарань». Важливість цієї видозміни 
є очевидною, позаяк, по-перше, таким чином 
будуть ліквідовані правові прогалини та колізії, 
що закріплені у ст. 104 КВК, по-друге, під час ква-
ліфікації правопорушень із питань ОРД буде чітко 
визначено місце їх вчинення – УВП відповідного 
виду з огляду на те, що, згідно з вимогами ч. 4 
ст. 3 Кримінального кодексу (КК) України, засто-
сування закону про кримінальну відповідальність 
за аналогією заборонено [10, с. 258–262], тому 
місце злочину у цьому разі набуває обов’язкової 
ознаки у складі об’єктивної сторони будь-якого 
кримінального правопорушення. Без сумніву, 
такий підхід дасть змогу також підвищити загалом 
режим секретності під час проведення ОРД у сфері 
виконання покарань України, на чому, власне, 
постійно наполягають науковці [11, с. 8–14].

До ще однієї особливості проведення проку-
рорського нагляду під час здійснення ОРД у коло-
ніях можна віднести той факт, що зазначена 
діяльність має співвідноситись із змістом мети 
й завдань кримінально-виконавчого законодав-
ства України. При цьому варто зазначити, що, від-
повідно до положень ст. 26 Закону України «Про 
прокуратуру», під час здійснення прокурорського 
нагляду за додержанням законів у кримінальних 
справах, а також під час вжиття інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмежен-
ням особистої свободи громадян, прокурори, що 
реалізовують зазначену функцію, не мають права 
здійснювати нагляд за ОРД у сфері виконання 
покарань (це виконують інші підрозділи органів 
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прокуратури) [12, с. 101–114]. Такий підхід, як 
показує практика, суперечить не тільки змісту та 
логіці прокурорського нагляду, який пов’язаний 
із зазначеною галуззю суспільних відносин, але 
й змісту ст. 22 КВК, що стосується діяльності про-
курорів з означених питань у колоніях.

Таким чином, варто констатувати, що реально 
у сфері виконання покарань України органами 
прокуратури здійснюється такі два види проку-
рорського нагляду: той, що передбачений ст. 26 
Закону України «Про прокуратуру» та ст. 22 КВК; 
той, що визначений у ст. 25 Закону України «Про 
прокуратуру» та ст. 14 Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність». Отже, у цій ситу-
ації слід говорити про так звану конкуренцію 
правових норм [13, с. 79–83]. Для усунення зазна-
ченої колізії правових норм варто було б ст. 26 
Закону України «Про прокуратуру» доповнити ч. 5 
такого змісту: «прокурори, які здійснюють нагляд 
у сфері виконання покарань, відповідно до поло-
жень кримінально-виконавчого законодавства, за 
дорученням керівника прокуратури мають право 
здійснювати також прокурорський нагляд за 
додержанням законів під час проведення опера-
тивно-розшукової діяльності».

Зазначений законодавчий підхід не тільки 
наблизить предмет цих видів прокурорського наг-
ляду, але й скоротить державні витрати, пов’язані 
зі здійсненням визначених у законі функцій орга-
нів прокуратури. Більш того, така діяльність буде 
відповідати меті й завданням кримінально-вико-
навчого законодавства, що визначені у ст. 1 КВК 
України. При цьому в контексті змісту досліджу-
ваної проблематики привертають до себе увагу 
такі з цих елементів: діяльність щодо запобігання 
вчиненню нових кримінальних правопорушень 
засудженими (ч. 1 ст. 1 цього Кодексу); діяльність 
щодо профілактики асоціальної поведінки засу-
джених (ч. 2 ст. 1 цього Кодексу) [14, с. 168–184]. 
Як показує практика, і перший, і другий напрями 
передбачають під час проведення ОРД у сфері 
виконання покарань вжиття заходів конфіденцій-
ного характеру та постановку засуджених, схиль-
них до вчинення правопорушень, на так звані 
профілактичні обліки, порядок ведення яких 
визначений не на рівні закону, якого правильного 
висновку дійшли деякі вчені [15, с. 281–283], а на 
підставі відомчих нормативно-правових актів, що 
не тільки суперечить ч. 2 ст. 19 Конституції Укра-
їни, але й п. 14 ст. 92 Основного Закону, відпо-
відно до якої виключно законами України визна-
чаються організація і діяльність органів та установ 
виконання покарань. Зокрема, у п. 1 Розділу ХХІІІ 

«Нагляд за засудженими» Правил внутрішнього 
розпорядку установ виконання покарань (ПВР 
УВП) зазначено, що задля підтримання належ-
ного правопорядку в УВП, запобігання злочинам 
та правопорушенням серед засуджених відбува-
ється вжиття комплексу спеціальних профілак-
тичних заходів щодо виявлення, постановки на 
облік та організації нагляду за особами, схиль-
ними до вчинення правопорушень. Так, щорічно 
на профілактичних обліках УВП перебуває більше 
7% від загальної кількості засуджених (до 3,5 
тисяч осіб), у тому числі тих, що схильні до втечі; 
нападу та захоплення заручників; злісної непо-
кори; самогубства або членошкідництва; виготов-
лення зброї або вибухових пристроїв; вживання 
й розповсюдження наркотичних речовин; орга-
нізації азартних ігор під матеріальну зацікавле-
ність. Цікавим у зв’язку з цим є той факт, що така 
тенденція склалась із означених питань у сфері 
виконання покарань України з 1991 року і триває 
досі (2021 рік). При цьому, як під час перебування 
органів та УВП у системі МВС України (до 1998 року 
включно), так і сьогодні (2021 рік) запобіжна 
діяльність у сфері виконання покарань має келей-
ний (таємний) [9, с. 263] характер і належить до 
одного з елементів та особливостей забезпечення 
режиму таємності під час проведення ОРД у галузі 
суспільних відносин.

Водночас у змісті цієї діяльності є відкрита 
інформація, яка використана у роботі для обґрун-
тування необхідності здійснення запобіжної діяль-
ності щодо ув’язнених під варту та засуджених, 
які перебувають на профілактичних обліках, на 
рівні закону, а не на підставі відомчих норматив-
но-правових актів (наприклад, ПВР УВП), а також 
прокурорами під час здійснення передбаченого 
законом нагляду за законністю діяльності орга-
нів та УВП. Додатковим аргументом щодо цього 
виступають ті статистичні дані, які були зафіксо-
вані у сфері виконання покарань України протягом 
1991–2021 років і прямо стосуються досліджуваної 
у зазначеній науковій розробці проблематики. 
Зокрема, у 1992 році – першому періоді перебу-
вання органів та УВП у складі МВС України – до 
дисциплінарної відповідальності були притяг-
нуті 9 тис. 140 засуджених за вживання спиртних 
напоїв (у 1991 році – 10 тис. 447 осіб); 9 тис. 619 – 
за виготовлення, пронесення або зберігання забо-
ронених предметів (у 1991 році – 9 тис. 214 осіб); 
42 – за вживання наркотичних речовин [13, с. 12]. 
При цьому на профілактичних обліках УВП пере-
бувала лише незначна частина правопорушників 
(до 7% від загальної кількості всіх засуджених) 
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[16, с. 1–2]. У 1998 році – останньому періоді пере-
бування органів та установ виконання покарань 
у системі МВС України – до дисциплінарної відпо-
відальності за вживання спиртного було притяг-
нуто 2 тис. 575 засуджених, позбавлених волі; за 
виготовлення колючо-ріжучих предметів – 1 тис. 
337 осіб [13, с. 22–23]. Знову ж таки тільки 15% від 
усіх правопорушників були взяті на профілактич-
ний облік (із 156 тис. 827 – 23 тис. 579 засудже-
них) [17, с. 68]. Важливим у зв’язку з цим є також 
такий факт: з 1991 по 1998 роки, коли органи та 
установи виконання покарань перебували у складі 
МВС України, інформація з питань профілактики 
злочинів та інших правопорушень [18, с. 31–45], 
які вчинялись як засудженими, так і персоналом 
зазначених підрозділів, мала відкритий харак-
тер і була доступною для всіх, хто потребував 
її аналізу, тобто Головне управління виконання 
покарань (ГУВП) та МВС України загалом чітко 
дотримувались вимог принципу гласності, який 
був закріплений в Основних напрямах реформи 
кримінально-виконавчої системи в Українській 
РСР, що були затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів Української РСР від 11 липня 1991 року 
№ 88 [19, с. 4]. Водночас із 1999 по 2015 роки, 
коли органи та УВП посідали самостійне місце 
у системі державної виконавчої влади та керу-
вались її центральними органами (Державним 
департаментом України з питань виконання пока-
рань (ДДУПВП)) до 2010 року та Державною пені-
тенціарною службою (ДПтС) України – з 2011 до 
2016 роки), вся інформація, що стосувалась їхньої 
оперативно-службової, включаючи запобіжну, 
діяльності, набула конфіденційного характеру 
(«для службового користування»), отже, супере-
чила як ст. 5 КВК, так й іншим законам з означе-
них питань, а також стала недоступною для гро-
мадськості, науковців та інших фахівців у галузі 
кримінально-виконавчого права [20, с. 8–15]. Це 
можна також віднести до особливостей забезпе-
чення режиму таємності під час проведення ОРД 
у сфері виконання покарань України у той період.

У 2016 році Департамент ДКВС Мін’юсту вперше 
та востаннє донині (2021 рік) видав інформацій-
ний бюлетень відкритого змісту (без обмежень 
конфіденційності та режиму секретності) про 
стан правопорядку, ізоляції та нагляду, діяльність 
підрозділів охорони, пожежної безпеки та воє-
нізованих формувань ДКВС у 2016 році, знявши 
таким чином «завісу таємничості» з питань запо-
бігання кримінальним правопорушенням у сфері 
виконання покарань, у тому числі засобами ОРД 
[21]. Зокрема, у 2016 році на профілактичних 

обліках у відділах нагляду й безпеки виправних 
колоній перебували 3 тис. 304 злісних порушни-
ків режиму відбування покарання (у 2015 році – 3 
тис. 624 особи) [19, с. 16]. Крім цього, на інших 
профілактичних обліках перебували 514 засудже-
них, схильних до втечі; 232 – до нападу та захо-
плення заручників; 583 – до злісної непокори; 2 
тис. 62 – до самогубства або членошкідництва; 
46 – до виготовлення зброї або вибухових предме-
тів; 1 335 – до вживання й розповсюдження нарко-
тичних речовин; 391 – до організації азартних ігор 
під зацікавленість [21, с. 16].

Таким чином, вперше у відкритому режимі 
Міністерством юстиції України були опубліковані 
відомості про засуджених, які перебували на про-
філактичних обліках, що дало змогу говорити про 
необхідність видозміни КВК України з цих питань, 
у тому числі сьогодні. Так, варто це питання регу-
лювати не на рівні відомчих нормативно-право-
вих актів, а на рівні закону. Отже, логічно було 
б ст. 104 КВК «Оперативно-розшукова діяльність 
у колоніях» доповнити ч. 3 такого змісту.

«Відповідно до закону з питань оператив-
но-розшукової діяльності, оперативні підрозділи 
органів та установ виконання покарань ведуть 
профілактичні обліки щодо засуджених, схиль-
них до вчинення правопорушень. Про факт поста-
новки зазначених осіб на профілактичний облік 
засуджені повідомляються письмово під розпис, 
а також їм роз’яснюється у зв’язку з цим їхній пра-
вовий статус».

За такого законодавчого підходу, звичайно, 
видозміниться діяльність щодо забезпечення 
режиму таємності у сфері виконання покарань 
з урахуванням, зокрема, вимог Законів України 
«Про захист персональних даних», «Про державну 
таємницю» та «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», а також набуде нового змісту та форм 
запобіжна діяльність у зазначеній галузі суспіль-
них відносин з урахуванням особливостей детер-
мінації кримінальних правопорушень, що вчиня-
ються засудженими та персоналом органів та УВП 
[22, с. 274–280].

Висновок. Отже, результати відображеного 
у науковій статті дослідження дають змогу конста-
тувати, що за сутністю та змістом прокурорський 
нагляд за ОРД у колоніях є одним з невід’ємних 
елементів прокурорського нагляду, що здійсню-
ється загалом у сфері виконання покарань, позаяк 
оперативно-розшукова діяльність є необхідною 
складовою частиною процесу виконання/відбу-
вання покарань, що передбачено відповідними 
нормами кримінально-виконавчого законодавства 
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України. Отже, логічним у зв’язку з цим є й інший 
висновок з означеної проблематики дослідження. 
Так, на законодавчому рівні варто об’єднати ці 
два види прокурорського нагляду з огляду на те, 
що вони здійснюються в одній галузі суспільних 
відносин, а саме у сфері виконання покарань.
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