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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ

Одним із видів альтернативного позбавленню волі покарання можуть бути 
громадські роботи. Цей вид покарання з’явився відносно не давно, він закріплений 
мовим Кримінальним кодексом України прийнятим у 2001 році.

Відповідно до ч.І ст. 56 Кримінального кодексу України, громадські роботи 
полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час 
безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 
самоврядування. Тобто даний вид покарання покладає на засудженого трудовий 
обов'язок, від якого він ухилятися не має права, а його визначальною особливістю є 
безоплатність праці.

Проте громадські роботи не можуть бути джерелом поповнення бюджету і 
мають використовуватися не на користь потерпілого від злочину, а на користь 
держави.

Головною метою громадських робіт як одного із видів альтернативних 
покарань є профілактика злочинності, а також сприяння в ресоціалізації 
правопорушника через примусову безоплатну працю і виконання суспільно 
корисної діяльності дтя неприбуткових організацій, установ, церков тощо.

Проте даний вид покарання передбачений лише в санкціях всього лише 14 
статей КК України з 447, що складає всього 3% від загальної кількості статей -  і у 
всіх випадках альтернативно з іншими основними покараннями, а саме: штрафом, 
позбавленням права посідати певні посади або займатися певною діяльністю, 
виправними роботами, арештом, обмеженням волі. Тобто громадські роботи 
можуть призначатися лише за злочини невеликої тяжкості.

В українському КК у ч.З ст. 56 міститься норма про заборону застосування 
цього покарання до певних категорій осіб :

1. особам, визнаним інвалідами першої або другої групи;
2. вагітним жінкам;
3. особам, які досягай пенсійного віку;
4. військовослужбовцям строкової служби.
На думку дослідника В.Павленка, даний перелік може бути розширеним. 

Зокрема він пропонує його доповнити, що громадські роботи не повинні 
призначатися жінкам, які мають дітей віком до семи років.

Але, на нашу думку, наявність такої норми не можна назвати зовсім 
правильною. Оскільки в одному випадку це є прояв турботи держави про осіб даної 
категорії, але в іншому -  такі обмеження є підставою для призначення інших більш 
сурових покарань або залишення їх без покарань.
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Аналіз практики виконання покарань, які не пов’язані з позбавленням волі, 
дає можливість зробити наступні висновки:

1. необхідно розширити перелік складів злочинів, за вчинення яких було б 
призначено громадські роботи;

2. віднести громадські роботи до покарань, які можуть застосовуватися як 
основні, так і додаткові;

3. включити громадські роботи у перелік додаткових покарань, які можуть 
бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.

Особам засудженим до громадських робіт надається робота, яка не пов’язана 
з ризиком для життя і здоров’я, а також виконання якої не потребує певної 
кваліфікації. Такими роботами є:

- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку та 
туризму;

- підсобні роботи на будівництві та ремонті житла і об’єктів соціальної 
сфери ( дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, будинків для осіб 
похилого віку та інвалідів), доріг і тротуарів;

- вантажно - розвантажувальні роботи;
- сільськогосподарські роботи тощо.
Не дивлячись на позитивний аспект призначення громадських робіт існує ще 

й інша сторона. Таке, широке застосування даного виду покарання породжує ряд 
організаційних проблем. Зокрема: по-перше, має бути створений штаб співро
бітників, які будуть займатися плануванням, обліком і перевіркою якості виконаних 
робіт; по-друге, будь-яка робота вимагає наявності певного рівня знань, таким 
чином засуджених має хтось навчати та інструктувати; по-третє, перед призна
ченням громадських робіт засудженим необхідно проходити медичний огляд, для 
того, щоб з’ясувати наявність чи відсутність певного захворювання, що може 
перешкоджати виконанню відповідних робіт; по-четверте, при призначенні даного 
виду покарання потрібно враховувати чи була особа раніше судима і який злочин 
вона вчинила нині.

Практика застосування громадських робіт в інших країнах свідчить про 
високе профілактичне значення даної санкції. Адже рівень рецидиву серед осіб, 
яким було призначено громадські роботи, в порівняні із засудженими до 
позбавлення волі, значно нижчий.

Використана література:
1. Україна. Закони. Кримінальний кодекс України станом на 25 вересня 2006 

року. -К .: «BEJIEC», 2006. -  152с.
2. Дьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // 

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. -- 2000. - №1. -  С. 160-163.
3. Кочерган П. Громадські роботи як вид покарання // Аспект -  2002. - №5
4. Старков О.В. Мілюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и

криминологический аналіз. -  СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -  461с.

260


