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Держава створена для забезпечення балансу інтересів між різними
групами усередині суспільства, захисту інтересів всього суспільства в цілому,
реалізації і розвитку, властивих даному суспільству цінностей.
Організація взаємодії є надзвичайно актуальною, адже вирішення багатьох
завдань пенітенціарної діяльності можливе тільки завдяки спільним зусиллям
різних інституцій.
Правовою підставою організації взаємодії органів та установ Державної
кримінально-виконавчої служби України (-далі ДКВС України) є принцип,
який закріплений у п.7 ст. 2 Закону України „Про Державну кримінальновиконавчу службу України” – „взаємодія з органами державної влади, органами
місцевого

самоврядування,

об’єднаннями

громадян,

благодійними

і

релігійними організаціями” [1].
Відповідно до статті 20 Закону України „Про державну кримінальновиконавчу службу України” об’єднання громадян у межах своїх повноважень
сприяють Державній кримінально-виконавчий службі України у виконанні її
завдань.
На думку Є.Ю. Бараша, взаємодія  це такий стан взаємозв’язків між
суб’єктами спільної діяльності, при якому вони справляють взаємний вплив
один на одного та на відповідну сферу правовідносин з метою ефективного
виконання як загальних, так і спеціальних завдань щодо забезпечення
виконання кримінальних покарань [2, c.132].

Громадський контроль дотримання прав засуджених можуть здійснювати
спостережні комісії, які утворюються органами місцевої влади. На даний час
діяльність спостережних комісій розповсюджуються на всі без винятку установи
кримінально-виконавчої служби.
Серед основних завдань спостережних комісій:
- організація громадського контролю дотримання прав та законних
інтересів засуджених;
- сприяння установам виконання покарань у виправленні та ресоціалізації
засуджених;
- створенні належних умов для їхнього утримання;
- надання допомоги в соціальній адаптації особам, звільненим від відбування
покарання.
Якщо більш детально проаналізувати нормативне регулювання діяльності
спостережних комісій, то необхідно зазначити, що до їхнього складу повинні
включатися представники громадських організацій, органів влади, підприємств,
установ та організацій і громадяни. Взаємодія здійснюється з певною метою, і
суб’єкти такої взаємодії інколи можуть визначати її пріоритети.
Щодо діяльності органів та установ ДКВС України, то основними цілями
все ж таки виступають ті, які визначені у законі для цієї служби як пріоритетні,
тобто покладається здійснення єдиної державної політики у сфері виконання
кримінальних покарань. Проте завдання спільної діяльності ставляться у
залежність з двома факторами:
1. Забезпечення ефективного функціонування органів та установ ДКВС
України;
2. Забезпечення досягнення цими органами та установами цілей
кримінально-виконавчої політики та покарання.
Саме постійність завдань та цілей спільної діяльності суб’єктів взаємодії
обумовлює сталість взаємодії.
Спостерігається значна увага до кримінально-виконавчої служби з боку
засобів масової інформації, кількість відвідувань установ якими протягом
останніх років зросла майже вполовину.

Реальну та конструктивну участь громадськості у діяльності установ
виконання покарань пенітенціарна служба розглядає як один з основних
чинників

формування

сучасної

пенітенціарної

системи,

притаманної

демократичним державам.
Таким чином, ефективна взаємодія органів та установ ДКВС України з
державними інституціями є безумовною вимогою нормального функціонування
зазначених установ та органів, а відповідно, є гарантією успішного вирішення
завдань, встановлених державною політикою у цій сфері і забезпечує подальші
кроки реформування служби.
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