
КРИМІНАЛЬНО ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

1. До засуджених інших країн, які відбувають покарання на території України, застосовується 

2. Що не є підставою виконання і відбування покарання 

3. Установами виконання покарань є 

4. Виправні колонії це 

5. Виправні центри це 

6. Жінки, засуджені до довічного позбавлення волі, можуть відбувати покарання у 

7. Чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі, можуть відбувати покарання у 

8. Органи державної виконавчої служби виконують покарання у виді 

9. Уповноважений орган з питань пробації виконує покарання у виді 

10. Арештні доми виконують покарання у виді 

11. Виправні центри виконують покарання у виді 

12. Виправні колонії виконують покарання у виді 

13. Неповнолітні, засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

відбувають покарання в 

14. Протягом якого часу адміністрація установи виконання покарань зобов'язана повідомити 

одного із членів сім'ї або близьких родичів про прибуття засудженого до місця відбування 

покарання  

15. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи 

виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок мають право 

16. Засуджений зобов’язаний сплатити штраф у 

17. У разі несплати засудженим штрафу у місячний строк, суд за поданням кримінально-

виконавчої інспекції розглядає питання про 

18. Власник підприємства зобов'язаний звільнити засудженого з посади, яку він обіймає на 

цьому підприємстві, у такі терміни 

19. Покарання у виді громадських робіт відбувається 

20. Ухиленням від відбування покарання у виді громадських робіт є 

21. Особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт 

22. Час відбування засудженим покарання у виді виправних робіт 

23. У строк відбування покарання у виді виправних робіт не зараховується час 

24. Ухиленням засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт є 

25. Засуджені до арешту 

26. Військовослужбовці, засуджені до арешту, відбувають покарання 

27. Засуджений до обмеження волі зобов'язаний виїхати до місця відбування покарання не 

пізніше 

28. Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше 

29. В слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування можуть залишатися особи 

30. Ізольовано від інших засуджених, а також роздільно тримаються 

31. Встановлені вимоги роздільного тримання засуджених не поширюються на 

32. Протягом якого терміну адміністрація колонії повідомляє суд, який постановив вирок, про 

приведення його до виконання 

33. У виховних колоніях створюються такі дільниці 

34. У виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки створюються такі дільниці 

35. У виправних колоніях максимального рівня безпеки створюються такі дільниці 

36. У дільниці карантину, діагностики і розподілу тримаються 

37. У дільниці посиленого контролю тримаються 

38. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі відбувається залежно від 



39. Засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться з приміщень камерного типу в 

звичайні жилі приміщення колонії максимального рівня безпеки або колонію середнього 

рівня безпеки після фактичного відбуття 

40. Засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться у колоніях мінімального і 

середнього рівня безпеки до дільниці соціальної реабілітації після фактичного відбуття 

41. Не підлягають переведенню до дільниці соціальної реабілітації особи 

42. Форма одягу єдиного зразка, яку носять засуджені у колоніях, визначається 

43. Без попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброя до осіб, позбавлених 

волі, може застосовуватися в разі 

44. До засуджених неповнолітніх і жінок гамівна сорочка 

45. Засудженим до позбавлення волі забороняється 

46. Неповнолітнім у виховних колоніях курити 

47. Засуджені до позбавлення волі мають право придбавати за безготівковим розрахунком 

продукти харчування, одяг, взуття, білизну та предмети першої потреби 

48. Засудженому дозволяється мати при собі 

49. Кількість газет і журналів у засуджених до позбавлення волі 

50. Дозволяється примусове переривання сну засуджених у нічний час у таких випадках 

51. До основних обов’язків засуджених належать 

52. До основних прав засуджених належать 

53. Короткострокові побачення, що надаються засудженим до позбавлення волі, тривають 

54. Тривалі побачення, що надаються засудженим до позбавлення волі, тривають 

55. Засудженим, що знаходяться в дільниці посиленого контролю, надається короткострокове 

побачення 

56. Засудженим, що знаходяться в дільниці посиленого контролю, надається тривале побачення 

57. Засудженим, що знаходяться в дільниці ресоціалізації, надається короткострокове 

побачення 

58. Засудженим, що знаходяться в дільниці ресоціалізації, надається тривале побачення 

59. Засудженим, що перебувають в дільниці соціальної адаптації та соціальної реабілітації, 

надаються короткострокові побачення 

60. Засудженим, що перебувають в дільниці соціальної адаптації та соціальної реабілітації, 

надається тривале побачення 

61. Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі 

62. Під час користування глобальною мережею Інтернет засудженим забороняється 

63. Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з 

полегшеними умовами тримання дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на 

території України у зв'язку з такими обставинами 

64. Короткочасні виїзди за межі колонії на території України засудженим, які тримаються у 

дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки, 

дозволяються на строк 

65. Заява засудженого про терміновий виїзд у зв'язку з винятковими обставинами має бути 

розглянута 

66. Засуджені, які працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки 

з полегшеними умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі 

колонії тривалістю 

67. Засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи за свій рахунок 

68. Засуджені мають право одержувати грошові перекази і відправляти грошові перекази 

родичам 

69. Норма жилої площі на одного засудженого, якій відбуває покарання у виправній і виховній 

колонії, не може бути менш як 



70. Виправлення засудженого це 

71. Ресоціалізація це 

72. Участь засуджених у самодіяльних організаціях 

73. Засуджені, посилаючись на свої релігійні переконання 

74. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі 

75. У порядку заохочення засудженим протягом року може бути надано додатково 

76. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі 

77. Вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, в 

дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру) 

78. Злісним порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, який 

79. Повторне переведення на поліпшені умови тримання може бути застосоване не раніше, ніж 

80. За кілька проступків, вчинених засудженим одночасно, накладається 

81. Поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведення 

засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) проводиться 

82. Засудженим, які тримаються в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні 

камерного типу (одиночній камері), надається щоденна прогулянка тривалістю 

83. У звичайних жилих приміщеннях виправних колоній максимального рівня безпеки 

тримаються 

84. У приміщеннях камерного типу колоній максимального рівня безпеки тримаються 

85. Спірні питання між матір’ю, яка відбуває покарання, та батьком щодо місця проживання 

дитини вирішуються 

86. Засуджені жінки, яким дозволено проживання за межами виправної колонії, не мають право 

87. Проживання жінок за межами виправної колонії скасовується 

88. При сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання засуджені неповнолітні мають 

право на поліпшення умов тримання після відбуття не менше 

89. Засудженим неповнолітнім забороняється відвідування культурно-видовищних і 

спортивних заходів за межами колонії, які проводяться після  

90. За порушення встановленого порядку і умов відбування покарання засуджені неповнолітні 

можуть бути поміщені в дисциплінарний ізолятор на строк до 

91. Залишення засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку, у виховній колонії 

проводиться за 

92. При сумлінній поведінці і ставленні до праці засудженому до довічного позбавлення волі 

може бути дозволено брати участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та 

фізкультурно-оздоровчого характеру після 

93. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано клопотання про його 

помилування після відбуття ним 

94. Для жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, встановлюється режим, передбачений 

для 

95. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання щодо 

неповнолітніх засуджених, повторне подання в цьому питанні може бути внесено не раніше 

як 

96. Адміністративний нагляд встановлюється щодо  

97. Суб’єктами пробації є 

98. Підставою для застосування пробації є 

99. До осіб,  щодо яких встановлено адміністративний  нагляд, можуть встановлюватися такі 

обмеження 

100. Контроль    за    здійсненням    адміністративного    нагляду покладається на 


