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Надсилаемо до вгдома та врахування пгд час проведення навчання
персоналу пробацгi методичнг рекомендацгi щодо взаемодгi уповноважених

органгв з питань пробацгi, центргв соцгальних служб для сгм'i, дгтей та
молодг, громадських органгзацгй щодо проведения роботи з повнолгтнгми
особами, якг перебувають на облгку в уповноважених органах з питань

пробацгi.
Зазначенг методичнг рекомендацгi призначенг для сприяння в
органгзацгi роботи персоналу уповноважених органгв з питань пробацгi, а

також у налагодженнг взаемодгг• з пгдприемствами, установами та
органгзацгями, що залучаються до виконання завдань, покладених на

уповноваженг органи з питань пробацгi.
Додаток:

1. Методичнг рекомендацгi щодо взаемодгi органгв пробацгi,
центргв соцгальних служб для сгм'i, дгтей та молодг, громадських
органгзацгй щодо проведения роботы з повнолгтнгми особами, якг
перебувають на облгку в уповноважених органах з питань

пробацгi.
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Дг1
Примгтка
Озиайомлення з порядком та умовами вiдбування покараиня, постановка на облiк
Прийнято до виконання та поставлено на oбnix У разг неявки засудженого пгсля двох поспгль
уповноваженим органом з питань пробацгi вирок викликгв без поважних причин, уповноважений орган
суду щодо особи, яка засуджена до покарання, не з питань пробацгI проводить першочерговг заходи з
пов'язаного з позбавленням волг, яка звгльнена вiд виявлення таком особи та за наявностг пгдстав вживае
вгдбування покарання з випробуванням (далг — заходи вгдповгдно до законодавства.
суб'ект пробацгг).
Проведения першоi зустргчг з суб'ектом пробацгi
для ознайомлення з умовами та порядком
вгдбування покарання, направления вгдповгдних
повгдомлень та запитгв, зггдно чинного
законодавства.
Проведения оцгнки ризикiв вчиневня повторного кримгналь ого правопорушения

Оцгнка проводиться

Спгвробгтник уповноваженого органу з питань
протягом 20-25 днгв, пробацгi здгйснюе збгр гнформацгi для проведения
моменту оцгнки ризикгв, зокрема, з урахуванням потреби,
з
проводить зустргчг з суб'ектом пробацгi, направляв
постановки на облгк,
запити до установ, органгзацгй, закладгв, якi
сукупний
термгн
працювали/працюють з суб'ектом npoбaui'i та/або
проведения оцгнки членами його сгм''i за можуть надати гнформацгю,
ризикгв та складання необхгдну для оцгнки ризикгв.
плану не повинен У разг необхгдностг, з метою збору гнформацгi
перевищувати
30 спгвробгтник уповноваженого органу з питань
пробацгi вгдвгдуе суб'екта пробацгi за мгсцем
днгв
проживания, навчания або роботи.

Кглькгсть зустргчей гз суб'ектом пробацгi залежить вiд
потреби, та мае бути достатньою для збору необхгдиоi
гнформацгi.
В запитах доцгльно зазначати очгкуваний термгн
отримання гнформацгi для своечасного забезпечення
проведения оцгики ризикгв.

У разг виявлення

Вгдповгдно до Порядку взаемодг? суб'ектгв
соцгального супроводу сгмей (oci6), якi перебувають у
складних жизтевих обставинах (постанова КМУ вiд
21.11.2013 №895), суб'ект, якому в результатг його
дгяльностг стало вгдомо про сгм"i з дгтьми, що можуть

Уповноважений орган з питань npoбauii направляв
ознак, що можуть повгдомлення (Додаток 1) за формою, встановленою
свгдчити
про наказом Мгнсоцполгтики вiд 13.07.2018 № 1005пПро
затвердження форм облгку соцгальноТ роботи з
перебування суб'екта
сгм'ями/особами, якi перебувають у складних

житгевих обставинах» до вгдповгдного центру потрапити у складнг житгевг обставини, або сгм'Т
членгв його сгм i у соцгальних служб для сгм'Т, дiтей та молодг про (oci6), якi перебувають у складних житгевих
суб'екта пробацгТ щодо якого е гнформацгя про обставинах, надсилае протягом трьох робочих днгв
складних життевих
повгдомлення вгдповгдному центру соцгальних служб
перебування у складних житгевих обставинах.
обставинах
для сгм'[, дгтей та молодг за формою, затвердженою
Мгнсоцполгтики.

пробацг(

та/або

У разг виявлення фактгв, що можуть свгдчити про те,
що суб'ект пробацгi постраждав вiд домашнього
насильства, або суб'ект пробацгТ е тгею особою, яка
вчиняе домашне насильство, уповноважений орган з
питань пробацгТ протягом 1 дня з моменту
отримання тако(гнформацгТ, передав повгдомлення
до суб'ектгв вгдповгдно до Закону Укранни «Про
запобггання та протидгю домаш ньому насильству».

Пгсля надходження зазначеного повгдомлення
протягом семи робочих днгв центром соцгальних
служб для сгм'Т, дгтей та молодг гз залученням гнших
суб'ектгв взаемодгн здгйснюеться вгдвгдування
суб'екта npoбauii за мгсцем проживания та
проводиться початкова оцгнка потреб у наданнг
соцгальних послуг.
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Перелгк обетавин, що можуть свгдчити про
перебування сiмей (oci6) у складних житгёвих
обставинах визначено Порядком виявлення сгмей
(oci6), якi перебувають у складних житгевих
обставинах, надання iм соцгальних послуг та
здгйснення соцгального супроводу таких сгмей (oci6)
(постанова КМУ вiд 21.11.2013 № 896).
Порядок взаемодгн суб'ектгв, що здгйснюють заходи у
сферг запобггання та протидгн домашньому насильству
i насильству за ознакою статг затверджено
постановою Кабгнету Мгнгстргв Укранни вы 22 серпня
2018 р. № 658.
Якщо суб'ект пробацгн, члени його cim'н перебували
на oбnixy сгмей, якi перебувають у складних житгевих
обставинах, центр соцгальних служб для сгм'н, дгтей
та молодг надае гнформацгю про термгн такого облгку,
про проведену роботу та результати цгеi роботи (якщо
робота проводилась). Така гнформацгя може бути
використана при лроведеннг оцгнки ризикгв та
плануваннг гндивгдуальнон роботи з суб'ектом
пробацгн.

Лгсля проведения початковоi оцгнки потреб, центр Для отримання гиформацгi вiд центру соцгальних
соцгальних служб для сгм' •, дгтей та молодг за служб для сгм'i, дгтей та молодг щодо результатгв
потреб,
оцгнки
початково?
запитом уповноваженого органу з питань пробацгi проведення
направляв гиформацгю про ii результати для уловноваженому органу з питань пробацг? при
зггдно Додатку 1,
врахування при проведеннг оцгнки ризикгв та направленнг повгдомлення
плануваннг гндивгдуальноI роботи з суб'ектом необхгдно до повгдомлення додати лист гз запитом
npoбauii. Також надаегься гнформацгя про щодо надання зазначеноi гнформацгТ.
прийнятгя ргшення щодо взязтя сiм"i на облгк сгмей,
якi перебувають у складних жизтевих обставинах,
та надання соцгальних послуг/здгйснення
соцгального сулроводу.
Не бгльше 30 днгв (з Спгвробгтник уповноваженого органу з питань Банк ресурсгв формуеться шляхом отримання
дня постановки на пробацгi заповнюе форму оцгнки ризикгв та гнформацгi вiд надавачгв послуг за запитом, який
здгйснюе аналгз виявлених кримгногенних потреб надсилае орган пробацг • (Додаток 3).
пгд
час
облгк)
суб'екта пробацгi. 3 метою виргшення 3 надавачами послуг — громадськими органгзацгями
здгйснення оцгнки
кримгногенних потреб вивчаеться можливгсть iх мае бути укладений меморандум про спгвпрацю
задоволення за допомогою залучення пгдприемств, (Додаток 4). Якщо надавачем послуг е державна
установ та органгзацгй незалежно вiд формы органгзацгя, меморандум також може бути укладений.
власностг (так званий Банк ресурсгв (Додаток 2)).
Пгдготовка гндивгдуальныro плану робота
Не бгльше 30 днгв (з Розробка гндивгдуального плану роботи (Додаток 5)
дня постановки на здгйснюеться з урахуванням:
- результатгв та висновкгв оцгнки ризикгв;
облгк)
- аналгзу послуг/заходгв, зазначених у Банковг
ресурсгв, якi можуть сприяти усуненшо або
зменшити вплив кримгногенних факторгв,
виявлених у ходг оцгнки (до гндивгдуального плану
роботи доцгльно включати лише тг заходи, що
забезпечуються ресурсами);
- гнформацгi вiд центру соцгальних служб для сгмг,
дгтей та молодг щодо надання послуг суб'екту
пробацгТ та/або вiд гнших надавачгв (за наявностг).
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Якщо суб'ект пробацг'i мае певнг гндивгдуальнг
характеристики (напри клад, особливостг психофгзичного розвитку, проблеми зг здоров'ям, тощо), якi
мають бути врахованг при проведеннг роботи з ним,
зазначене мае бути враховано при пгдготовцг проекту
гндивгдуального плану роботи.
Також мае бути врахований ргвень його
вмотивованостг до змгн у поведгнцг, готовнгсть .
взаемодгяти з органом пробацгу надавачами послуг.

Спгвробгтником уповноваженого органу з питань
пробацгi проводиться зустргч з суб'ектом пробацг? з
метою визначення кримгногенних потреб та
обговорення
завдань,
над
якими
потргбно
працювати. Вгдповгдно до завдань визначаються та
узгоджуються заходи, що будуть включенг до
гндивгдуального плану роботи.
У разг прийнятгя ргшення щодо залучення до роботи
з суб'ектом пробацгi надавачгв послуг, про що
зазначаеться в гндивгдуальному планг роботи,
спгвробгтник органу пробацгi мае погнформувати
суб'екта пробацгi про мету цих послуг, порядок та
умови 'х отримання, дати необхгдну контактну
гнформацгю.
За потреби, спгвробгтник уловноваженого органу з
питань
лробацг'i
проводить
зустргчг
з
представниками надавачгв послуг, щоб узгодити
змгст роботи з суб'ектом пробацгУ та особливостг
взаемодг'i щодо конкретного випадку.
Проведения соцгально-выховноI роботи вгдповгдно до iндивiдуального плану роботи
Пгспя
проведення
оцгнки i складання
гндивгдуального
плану роботи

Проведення соцгально-виховноi роботи з суб'ектом 3 метою пгдвищення мотивацгi до першого
пробацгi
забезпечуеться
вгдповгдно
до вгдвгдування
органгзацгi,
спгвробгтник
гндивгдуального плану роботи.
уповноваженого органу з питань пробацг? може бути
У разг необхгдностг отримання суб'ектом пробацгТ присутнгм на першгй зустргчг працгвника визначеноi
послуг, що надаiоться гншими органгзацгями, органгзацгi та суб'екта пробацг'i.
спгвробгтник органу пробацгУ здгйснюе вгдповгдне
направлення(Додаток 6).
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За згодою суб'екта пробацгi, спгвробгтник

Суб'ект пробацгi пгд час наступноУ зустргчг пгсля

уповноваженого органу з питань пробацг? може
направити надавачу послуг гнформацгю про особу,
яка перебувае на облгку в органг пробацг?, а також
стислий опис резульгатгв оцгнки ризикгв. Обсяг
такое' гнформацг( визначаеться пiд час укладання
меморандуму про спгвпрацю та залежить вiд змгсту
послуг та напрямгв роботи надавача послуг (яка за
обсягом гнформацгя може бути корисиа для
планування та органгзацгi роботи з суб'ектом
пробацгi, який був направлений органом пробацгг).
За
необхгдностг, 1ндивгдуальний план роботи переглядаеться та
протягом реалгзацгi коригуеться, за необхгдностг, з урахуванням ступеня
гндивгдуального
його виконання, та у разг змгн в житгг суб'екта
плану роботи
пробацгУ, що зумовлюють внесення доповнень до
лерелгку завдань i заходгв або Ух вилучення у зв'язку
з втратою актуальностг.
У разг коригування гндивгдуального плану роботи,
орган пробацгi, за потреби, гнформуе в робочому
порядку вгдповгдних надавачгв послуг, залучених до
роботи з суб'ектом пробацгi щодо змгн, якi
вгдбулися.
Обмгв гнформацгею

вгдвгдування надавача послуг, вгддае спгвробгтнику
уповноваженого органу з питань npoбauii вгдривний
коргнець, що заповнюеться працгвником органгзацг?надавачем послуг вгдповгдно до Додатку 6.

Щоквартально до 25
числа
останнього
мгсяця
поточного
кварталу (за потреби)
Щокварталы ю до 30
числа
останнього
мгсяця
поточного
кварталу або по
завершенню надання

Уповноважений орган з питань пробацгi надсилае
запити мгсцевим органгзацгям щодо наявних послуг
або запланованих заходгв на базг цих органгзацгй
(Додаток 3), та оновлюе гнформацгю, зазначену в
Банку ресурсгв, зггдно отриманих вгдповгдей.
Надавачг послуг iнформують уповноважений орган
з питань пробацгг про проведену роботу з суб'ектом
пробацгi, надають рекомендацгг щодо подальшог
роботи. Форма, для надання гнфорюацгг, наведена у
додатку до меморандуму про спгвпрацю, та е
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Пгд час перегляду гндивгдуального плану роботи
уповноважений орган з питань пробацгi враховуе
гнформацгю, отриману вгд надавачгв послуг щодо
проведеноТ роботи з кожним суб'ектом пробацгi,
звертаеться за гнформацгею до гнших установ,
органгзацгй та закладгв, якi працюють з особою,
робить висновки з власних спостережень за
поведгнкою суб'екга пробацгi.

У разг перенаправлення надавачем послуг суб'екта
пробацгi до гншого надавача послуг (якщо була така
лотреба), спгвробгтник уповноваженого органу з
питань пробацгi, за необхгдностг, на основг
телефонное розмови або особистог зустргчг з гншим

послуг

оргёнтовиою i може бути змгнена/доповнена з надавачем послуг, складае довгдку щодо участг
урахуванням потреб та особливостей роботи суб'екта пробацгТ у заходг/програмг, отримання
послуг (Додаток 7).
надавача послуг, з яким укладаеться меморандум.

Завершения роботи з суб'ектоп пробацгf.
Проведення
пгдсумковоТ
оцiики
ризикгв вчинення повторного кримгналыiого правопорушення
з питань пробацг'i
Не рангше нiж за три Уповноваженим органом
проводиться
пгдсумкова
оцгнка
ризикгв вчинення
мгсяцг i не пгзнгше
нiж за 15 днгв до дня повторного кримгнальиого правопорушення з метою
пгдготовки загальних висновкгв про проведену
закгнчення
роботу
з суб'ектом пробацгI пгд час перебування на
перебування суб'екта
облгку.
пробацгf на облгку
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мгнгстерства соцгальноУ
полгтики УкраТни
13 липня 2018 року № 1005

Вгд

№

В1д

(найменування органгзацгТ/установи/закладу,
яка (який) направляв повгдомлення,
поштова та електроннаадреси,телефон)

№

(найменування органгзацгн/установи/закладу,
яка отримала (який отримав) повгдомлення)

П0ВIД0МЛЕННЯ/1НФ0РМАЦIЯ*
про сгм'ю/особу, яка перебувае у складних житгевих обставинах**
Надгйшло:❑ усно, П письмово, П в телефонному режимг, П в електронному режимг
Про особу/дитину/сгм'ю, яка перебувае у СЖО
(пргзвище, гм'я, по батьковг, вгк дитини, особи або пргзвище сгм'i)

Мгсце проживання (адреса)
Контактний телефон
Змгст повгдомлення/гнформацгУ про факти, ознаки чи застереження щодо особи/дитини
(вгдмова вiд дитини) / сгм"i та дата Ух виявлення

Вгд
(пргзвище, гм'я, по батьковг особи, яка подав звернення, iнша важлива гнформацгя (ким працюе,
родинний зв'язок тощо))

п самозвернення, П вгд родичгв, ❑ вгд сусгдгв/знайомих, П анонгмно,
П вгд суб'екта соцгальноГ роботи, П гнше
За результатами
(вгдвгдування, обстеження, огляду, рейду тощо)

Вжитг заходи (що було зроблено, якг дгУ вчинено суб'ектом звернення)

До повгдомлення/гнформацгУ додано документи

Повiдомлення/гнформацгю прийнято
(пргзвище,гм'я,по батьковг,посада особи/спецгапгста,яка(який) прийняла(прийняв)
повгдомленвя/i нформацгю)

Час

Дата

(посада керiвника)

(пiдпис)

(пргзвище, гм'я, по батьковг)

*Може бути додатком до офгцгйного листа. Форму заповнюе органгзацгя, або особа, яка звертаеться, або
спецгалгст, який прийняв усне чи телефонне повгдомлення / гнформацгю (зi слiв. гнформатора).
**Далг у формг використовуеться абревгатура СЖО (складнг житгевг обставини).

Додаток 2

БАНК PECYPCIB
(ипавппх у югсцевга гроыпдi)

Дата складання
(опоотоаися шо~пяртвлыiо)
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ГООВНIСТЬ ДОЗМiН

СТАВЛЕН НЯДО

ПРАВОПОРУШЕННЯ

ТАБЛИЗЬКИМИ

СТОСУНКЙЗ Р1ДНИМИ

СТОСУНКИУ
СУСПIЛЬСТВ1.

ЗАСОБАМИ

НАРКОТ[гЧНИМИ

3ЛОВЖИВАННЯ

А ЛКОГОЛЕМ

ЗЛОВЖИВАННА.

КОНТРОЛЬНАД
ПОВЕД1НКОЮТА
МЙСЛЕННЯМ

послупс

постгйно,
одноразово)

МАТЕР[АЛЬ НЕ

(термги
нядавання

ПСИХ[ЧННNСТАН

Дата/час

провсдення

СТА НОВИЩЕ

Мстя та змгст

РОБОТА

Яазва послуги

ОСВ1ТА

(назва устяхови/

закладу/органгзацгу
контактна iнформацiя
(адреса, телефонн)

Категоргя разику

Послуги, якг надаються

житло

Надавяч поглуг

Додатом 3

(назва органгзацгг)
(адреса)

фглг'i ДУ «Центр

вгддгл органу пробацг?

областг Мгнгстерства юстицг? УкраТни висловлюе Вам свою повагу
пробацгi» в
та звертаеться з проханням надати гнформацгю щодо дгяльностг Вашо? органгзацгТ.
фiniт ДУ «Центр
вгддгл органу пробацг?
областг Мгнгстерства юстицгi УкраТни - орган державно? влади,
лробацгУ» в
який забезпечуе реanгзацгю державном полгтики у сферг виконання певних видгв кримгнальних

покарань, не пов'язаних з позбавленням волг.
Дана гнформацгя необхгдна для виконання завдань, визначених Законом Укра?ни вгд
05 лютого 2015 року №160-VIII «Про пробацгю», а саме, впровадження сучасних та ефективних

пгдходгв до роботи з суб'ектами пробацг? (особи, якi вгдбувають альтернативнг види покарання у
громадг) та перебувають на облгку нашого вгддглу, здгйснення з ними соцгально-виховноi та
корекцгйно[ роботи, надання ргзномангтних видгв послуг та допомоги.
Для нас е дуже важливою гнформацгя щодо nepenixy послуг, якi Ваша органгзацгя може
надавати суб'ектам пробацг(, яка мета даних послуг, для якоi цгльовоf аудиторгi (жгнки, чоловгки,
дгти, вгк тощо), протягом якого часу Ваша органгзацгя ноже надавати послугу (разово або
багаторазово), можливг днг тижня, дати та час надання послуги та контактна особа.
вгддглу органу пробацг(

Дана гнформацгя допоможе

ф iлi? ДУ «Центр пробацгf» в

областг Мгнгстерства

юстицгТ УкраТни створити Банк ресурсгв громади для ефективного перенаправлення суб'ектгв

пробацгf з метою отримання адресном допомоги та ефективного розподглу ресурсгв у громадг.
У разг виникнення будь-яких запитань з приводу даного звернення, Ви можете звернутись до
контактнгданг
Просимо надгслати на поштову або електрону адресу заповнену Форму щодо надання

гнформацг? стосовно послуг, якi надаються органгзацгями.
Заздалеггдь дякуемо та сподгваемось на подальшу плгдну спгвпрацю.
3 повагою,
Кергвник
«Центр пробацг?» в

вгддгл органу пробацг?
областг Мгнгстерства юстицг? Укра(ни
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фiniY ДУ

(Форма для надання зазначеноi гвформацгг)
Iнформацiя щодо послуг, якг надаються органгзацгею
Назва органiзацгi:
квартал 20_ р.

Пергод: на

Назва

Мета

послуги

та змгст послугы

Цгльова група
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Тривалгсть надання
послуги (разова,
тимчасова, постгйна
тощо)

Дата/диг тижня та
час/адреса надання
послугы

Контактна
особа

Додаток 4
МЕМОРАНДУМ
про спiвпрацю мгж Державною установою «Центр пробацгЪ» та Громадською
щодо забезпечення надання соцгальних послуг i
органгзацгею
органгзацг► контролю за поведгнкою суб'ектгв пробацгу якг засудженг до покарань, не
пов'язаних з позбавленням волг та звгльненг вiд вгдбування покарання з випробуванням
, надалг гменуеться-Громадська
Громадська органгзацгя
, який дге на пгдставг Положения, з однгеi
органгзацгя, в особi директора
сторони,та
Державна установа «Центр лробацг►» , надалг гменуеться—Центр пробацгi в особi в.
о. директора Янчука Олега Борисовича, який дiе на пгдставг Положения, з другоf сторони,
хадалг кожен окремо гменуеться як Сторона, а разом як Сторони, уклали цей меморандум про
спгвпрацю, надалг—Меморандум, про наступне:

1. Загальнг положения
1.1. Меморандум визначае основнг напрями та форми взаемодгТ Сторгн щодо надання
послуг суб'ектам пробацгi, якi засудженг до покарань, не пов'язаних з позбавленням волг та
звгльненг вiд вгдбування покарання з випробуванням.
1.2. Сторони здгйснюють взаемодгю вгдповгдно до чинного законодавства та цього
Меморандуму.
2. Основнг напрями взасмодiТ Сторгн
2.1. Надання послуг, спрямованих на мгнгмгзацгю виявлених кримгногенних потреб
суб'ектгв пробацгi: житло, освгта, робота, матергальне становище, контроль над поведгнкою
та мисленням, психгчний стан, зловживання алкоголем, зловживання наркотичними
засобами, стосунки у суспгльствг, стосунки з ргдними та близькими, ставлення до
правопорушення, готовнгсть до змгн.
2.2. Органгзацгя контролю за поведгнкою суб'ектiв пробацгi пгд час Тхнього
перебування на oбnixy та виконанням плану гндивгдуальноi роботи.
2.3. Залучення до процесу ресоцгалгзацгf суб'ектiв пробацгi.
2.4. Унесення пропозицгй щодо вдосконалення взаемодгi Сторгн.

З. Основнг форми взаемодгi Сторгн
3.1. Здгйснення вгдповгдно до компетенцгi Сторгн заходгв, спрямованих на надання
послуг щодо ресоцгалгзацгf суб'ектгв пробацгi.
3.2. Складання плангв спгльних дгй.
3.3. Спгльна проектна дгяльнгсть.
3.4. Органгзацгя та проведения науково-практичних конференцгй, круглик столгв,
тренгнггв, семгнаргв, акцгй та гнших спгльних заходгв з питань, що стосуються пробацгi та
надання послуг суб'ектам пробацгi.
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3.5. Висвгтлення у засобах масово? гнформацгf актуальных питань соцгальноf роботи з
особами, якi перебувають на o6nixy в уповноважених органах з питань пробацгi.
4. Функцгi Сторгн
4.1. Центр пробацгi:
4.1.1. Веде персональхий oбnix суб'ектгв пробацгi.
4.1.2. Формуе банк ресурсгв, що включав в себе перелгк закладгв, установ, органгзацгй
ycix форм власностг, якi можуть надавати послуги суб'ектам пробацгi.
4.1.3. Проводить збгр гнформацгf з метою визначення кримгногенних потреб суб'екта
пробацгг• шляхом проведення бесгд з суб'ектом пробацгi та його близьким оточенням, а також
шляхом направлення запитгв до вгдповгдних уставов i органгзацгй незалежно вгд форми
власностг.

4.1.4. На основг згбраноi гнформацгТ заповнюе форму оцгнки ризикгв вчинення
повторного кримгнального правопорушеннягскладаегндивгдуальний план роботи.

4.1.5. Здгйснюе гндивгдуальну роботу з суб'ектами пробацгi з метою iх виправлення та
недопущення вчинення ними нових правопорушехь вгдповгдно до визначених потреб,
зазначених у планг гндивгдуальноi роботи.
4.1.6. Направляв суб'екта пробацгi до Громадськоi органгзацгi з метою надання
комплексу адресних соцгальних та гнших видгв послуг вгдповгдно до виявлехих

кримгногенних потреб, визначених у планг гндивгдуальноi роботи суб'екта пробацгi.
4.1.7. Здгйснюе постгйний обмгн гнформацгею з Громадською органгзацгею щодо
перебггу отримання послуги суб'ектом пробацгi (фгзичний та психологгчний стан суб'екта

пробацгi пгд час вгдвгдування Громадеькоi органгзацг7 пергодичнгсть вгдвгдування, мотивацгя
суб'екта пробацгТ щодо отримання послуги, досягнутг результати та, можливг, проблемнг
питания, що стосуються отримання суб'ектом пробацгi послуги, тощо).
4.1.8. За потреби, проводить зустргчг з Громадською органгзацгею для обговорення
проекту плану гндивгдуальноi роботи та послуг, якi мохryть бути наданг Громадською
органгзацгею.
4.1.9. Надае Громадськгй органгзацгг•, до яког' направляв суб'екта пробацгi для
отримання послуги, узагальнений опис форми оцгнки ризикгв.
4.1.10. Вере участь спгльно з Громадською органгзацгею . у проведеннг науковопрактичних конференцгй, круглих столгв, семгнаргв, трехгхггв, акцгй та гнших заходгв з

питань ресоцгалгзацгТ суб'ектгв npoбauii.
4.2. Громадська органгзацгя:
4.2.1. Надае в межах снос? компетенцг! соцгальнг послуги суб'ектам пробацгг•, якi
перебувають на o6nixy.

4.2.2. Iнформуе вгддгл (сектор) Центру пробацгi про прибуття суб'екта пробацгi для
отримання послуги шляхом заповнення вгдривного коргнця направлення до Громадськоi

органгзацгi для отримання послуги.
4.2.3. Здгйснюе постгйний обмгн гнформацгею з Центром пробацг? щодо перебггу
отримання послуги суб'ектом пробацгi (фгзичний та психологгчний стан суб'екта пробацгi пiд
час вгдвгдування Громадськоi органгзацгг, пергодичнгсть вгдвгдування, мотивацгя суб'екта
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пробацгг• щодо отримання послуги, досягнутг результати та, можливг, проблемнг питання, що
стосуються отримання суб'ектом пробацгi послуги, тощо), за формою, що додаеться до цього
Меморандуму

4.2.4. По завершению надання послуги суб'екту пробацгг•, надае спгвробгтнику Центру
пробацй довгдку про отриманг послуги суб'ектом про6ацгг.
4.2.5. Зггдно запиту Центру пробацгi, надае гнформацгю щодо nepenixy послуг, якi
плануеться надавати суб'ектам пробацгi (та родинам суб'ектгв npoбaцii), а також запланованг
заходи за участю суб'ектгв пробацгг• (та родин суб'ектгв npoбaцii).
4.2.6. З пергодичнгстю, узгодженою з Центром пробацгг•, гнформуе про кглькгсть oci6,
якi були хаправленг для отримання послуг та звернулись до Громадськоi органгзацй.
4.2.7. Розробляе в межах евоеi компетенцгi та впроваджуе програми i навчальнг
тренгнги, спрямованг на задоволення кримгногенних потреб суб'ектгв пробацй, а також за
можливостг здгйснюе персонал Центру пробацгi.
4.2.8. Не розголошуе персональхг данг третгм особам.
4.2.9. Спгльно з Центром пробацгг• бере участь в органгзацгТ та проведеннг науковопрактичних конференцгй, круглих столгв, трехгхггв, семгнаргв та гнших заходгв з питань
ресоцгалгзацгг• суб'ектгв пробацгг•.
5. Термгн дгУ Меморандуму
5.1. Меморандум набирав чинностг з моменту його пгдписання Сторонами i дге
протягом одного року.

5.2. Меморандум вважаеться продовженим на наступний pix, якщо за мгсяць до
закгнчення його строку не буде подано заяви однгею гз Сторгн про вгдмову вгд Меморандуму
або йога перегляду.

6.

Ixшi умови

6.1. Соцгальнг послуги суб'ектам пробацгг', якi надае Громадська оргахгзацгя, е
безкоштовними.
6.2. Даний Меморандум складений в двох примгрниках, якi мають однакову юридичну
силу, по одному для кожноТ гз Сторгх.
7. Юридичнг адреси та пгдписи Сторгн
Державна установа «Центр пробацгУ>

Громадська органгзацгя

вул. Мельникова,81,
м. Киiв, 04050
В.ю. директора
О.Б. Янчук
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Додаток до Меморандуму
про спгвпрацю
Iнформацгя про проведену роботу з особою, яка перебувае на облгку в уповноважених органах з

питань пробацгi
За

квартал 20

року

Фактичний пергод роботи з

до

ПIБ отримувача послуг
1. Наданг послуги за змгстом:

о здгйснено

Вжитг заходи
(необхiдне вгдмгтити або доповнитиу рафг "гнше')
вгзитиОв) за мiсцем проживання (перебування)

о надано гнформацгйно-освгтнг матергали, буклети з питань

о надано iнформацiю з питань

о проведено бесгди з питань

о надано iндивiдуальнi профiлактичнi засоби -презервативи,ггггенгчнгнабори,дезгнфекцгйнгзасоби,
лубриканты,гнше
о залучено до тестування на ВIЛ, 1ПСШ, ТБ та гншг соцгально-небезпечнг захворювання(пгдкреслити

необхгдне)
о залучено до навчання (тренгнггв) з питань/за темами:
о залучено до груп взаемодопомоги/взаемопгдтримки
(необхгдно зазначити яках саме груп та за якою тематикою)

о надано психологгчну пгдтримку (пгдкреслити - консультування, психокорекцгйна робота, терапевтичнг
групи, гнше

)

о надано допомогу в оформленнг документгв (яках саме)
о представництво ixrepeciв (зазначити якг заходи вжито)
о надано допомогу в змгцненнг/вгдновленнг родинних i суспгльно корисних зв'язкгв (зазначити з ким соме)
о залучено до клубгв за гнтересами, органгзовано змгстовне дозвглля (зазначити назви клубгв/види дозвглля
та/або назви дозвгллевих заходгв)
о надано допомогу в органгзацгг навчання/працевпаштування (зазначити вжитг заходи)

о залучено до реабглгтацгi (зазначити яког саме та на базг яках закладгв/програм)
I у разг пгдготовки за результатами вгзиту(гв) акту(гв)/гнформацгi, додати до цiсТ гнформацгi вгдповгднг копг .
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о надано допомогу в отриманнг необкгдного лгкування (зазначити яку саме допомогу надано)
о надано допомогу у покращеннг житлово-побутових умов/забезпеченнг житлом (в тм. органгзовано
тимчасове проживання) (зазначити яку сане допомогу надано)
о надано гумангтарну допомогу (одягом, взуттям, продуктовими наборами, тощо) (зазначити иуо соме)
о надано допомогу в оформленнг державних соцгальних допомог, грошових виплат, лiльг, тощо (зазначити

яку сане допомогу надано)

о гнше (зазначити що само)

2. Перенаправлення до гнших надавачгв соцгальних послуг, у тому числг для отримання
спецгалгзованих
послуг,
послуг
в
закладах
цглодобового
перебування

(зазначити куда (назва органгзацгг; контактнг дат) здгйснено перенаправпення i з якою метою)

З. Досягнутг загальнг результати за звгтний перiод (позитивна динамгка змгн в життевiй

ситуацаг; в иоведгнцг, набутг знання та новички тощо)

4. РекомендацгУ щодо подальшо? роботи (и{о потргбно зробити в наступний пергод,
про довжувати роботу, чи виявив бажання отримувач послуг продовжуаатироботу)

чи е доцгльним

Спецгалгст, вгдповгдальний за пгдготовку гнформацгУ:

(пргзвище, гм'я, по батьковг, мгсце роботи)

Дата заловнення _

20

(пгдпис)

р.

17

(телефон)

Додаток 5
1НДИВ1ДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ
(стосовно повнолгтнього суб'екта пробацгi)
3

(пргзвище, гм'а та по батьковг суб'екта пробацгг)
1. КАРТА ПЕР1ОДИЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ Оц1НКИ РИЗИКУ ВЧИНЕННЯ ПОВТОРНОГО КРИМ1НАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Динамгчнгфактори ризику, визначенi за
результатами оцгнии
3.1.

Житло

3.2.

Освгта

3.3.

Робота

Дата проведення
оцгнки:

Дата проведення
оцгнки:

Дата проведення
оцгнки:

Дата проведення
оцгнки:

Дата проведення
оцгнки:

Дата проведення
оцгнии:

*

3.4.

Матергальне становище

3.5.

Контроль над поведгнкою та мисленням

3.6.

Психгчний стан

3.7.

Вживання алкоголю

3.8.

Вживання наркотикгв

3.9.

Стосунки у суспгльствг

3.10.

Стосунки з ргдними та близькими

3.11.

Ставлення до правопорушення

3.12.

Готовнгстьдозмгн

'

-

Низький

Ргвень ризику вчинення
повторного кримгнального

Середнгй

правопорушення

Високий

**

Вгдповгдальна особа уповноваженого органу з питань пробацгi
(посада, пргзвище, гнгцгали)

(пгдпис)

11. ДОТРИМАННЯ ОБОВ'ЯЗКIВ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ТА ПОКПАДЕНИХ СУДОМ
Обов'язок, покладений судом

Результат виконання

* робиться вгдмгтка nirepoю « Н» у разг низького впливу фактору на ризик вчинення повторного иримгнального правопорушення,«С» - середнього, «В» - у разг
високого, вгдповгдно до пгдсумковог таблицг «Визначення ргвнгв ризику вчинення повторного кримгнапьного правопорушення та кримгногенних потреб
правопорушника» повноi форми оцгнки ризикгв вчинення повторного иримгнального правопорушення (додатиово пгсля лгтери зазначасться цифрами сума балгв). За
наявностг ризику шкоди, навить лггера ((Р)) поряд з лгтерою, що виазуе на ргвень ризику (наприклад, «С/Р»);
** вгдмгчавться знаком «+» вгдповгдний ргвень ризику вчинення повторного иримгнального правопорушення, встановлений за результатами оцгнки (повна форма
оцгнки).
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111. ВИР1ШЕННЯ КРИМ1НОГЕННИХ ПОТРЕБ ТАДОСЯГНЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ЗМIН
Вия влена
римгногенна
пот ебаза
результатами о гнки,
к
з числа зазначених у
п. 3.1-3.11

Конкретнезавдання
вппив на
кримiногенну потребу

Захо и

Темгн
виконання

_

Виионавець:
пацгвник пробацгi/
суб'еит пробацгi
(зазначити потргбне)

Дата складання:
З iндивiдуальним планом роботи ознайомлений
(пгдпис)

(пргзвище, гнгцгапи суб'екта npoбayir)

(nignиc)

(посада, пргзвище, гнгцгали)

Вгдповгдапьна особа уповноваженого органу з питань пробацг~

1V. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛ1ЗАЦ11 ПЛАНУ, РЕКОМЕНДАЦ11 ЩОДО ПОДАЛЬШО1 РОБОТИ
Заходи щодо виргшення кримгногенних потреб та досягнення позитивних змгн станом на
(дата)
❑виконанг повнгстю у визначенг термгни, достроково, гз затримкою
(необхгднепгдиреслити)

ОВИКОНаНг ЧаСтк0В0
Пне виконанг
Заходи виконанг частков оабо не виконанг з причин:
Озг змгнами в жипг суб'скта пробацгi

(зазначити, яиг саме змгни егдбулися)
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Залучене
пгдприемство,
установа, органгзацгя
вгдповгдно до Банку
ресурсгв

Результат
Резуп ьтат
виконання

Овтратою актуальностг щодо виконання заходгв
❑вгдсутнгстю мотивацгi у суб'екта пробацгi до виконання заходгв

(зазначити причини, що зумовили втрату антуальностг)

-

-

(зазначити причини)
(зазначити, инг соме)

Огншгпричини

Рекомендацгi щодо подальшог роботи:
Овизначення нових завдань впливу на кримгногенну потребу
Овизначення додаткових заходгв для виконання завданьвпливу на кримгногенну потребу

Олише контроль за виконанням обов'язкгв (актуальним е забезпечити заходи щодо контролю за виконанням обов'язкгв, визначених законом та покладених судом)
0iнwi рекомендацгi (зазначити, що саме, маприклад, зменшити/збгльшити частоту явок на реестрацгю, залучити до участг у тренгнгах/заняпях/заходах корекцгйного та
гнформацгйно-просвгтницького спрямування, залучити до роботи пгдприемства, установи, органгзацгi, тощо)

Обергть необхгдне:
ОЗ висновками та рекомендацгями суб'ект пробацг( ознайомпений та згоден
ОЗ висновками та рекомендацгями суб'ект пробацгi ознайомпений та не погоджуеться зг змгстом
ОЗ висновками та рекомендацгям суб'ект пробацгi вгдмовився ознайомлюватися

Суб'ект пробацгг

Вгдповгдальна особа уповноваженого органу з питань пробацгi

(пргзвище, гнгцгалисуб'екта пробаугг)

(пгдпис)

(пгдпис)
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(посада, пргзвище, гнгцгали)

Додаток б

НАПРАВЛЕНИЯ

(П.I.Б)
направляеться до
(назва, адреса органгзацгг)
для
(назва послуги/дата/час проведення/тощо)

П.I.Б., пгдпис особи

П.I.Б., пгдлис спгвробгтника

Пгдроздглу npoбauii
Вгдривний коргнець

(П.I.Б)
направлений до
(назва, адреса органгзацгг)
для
(назва послуги,дата,час проведення)
Примгтки:
(у примгтках зазначаеться: отримання послуги/отримання гнформацгi щодо
проведення заходу або програми)

П 1.Б., пгдпис особи

П.I.Б., пгдпис спгвробгтника
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Додаток 7
Довгдка про роботу з суб'ектом пробацгУ

Дата:

Проведено телефонну розмовуз

Мета контакту

Короткий змгст розмови (гнформацгя про участь суб'екта пробацгi у заходг/програмг, отримання
послуг)

Рекомендацгf щодо проведения подальшоТ роботи з суб'ектом пробацг[:

(Пгдпис працгвника npoбaцii)
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