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Міжрегіональні управління
Міністерства юстиціі Украіни з
питань виконання кримінальних
покарань та пробаціі

Після прийняття Верховною Радою Закону Украіни «Про пробацію»,
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та. реалізації прав
засуджених" Департаментом пробації розроблено проект наказу Міністерства
юстиції України «Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення
соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі», який на сьогоднішній день проходить процедуру. .погодження ІЗ заЦІкавленими органами.

Зважаючи на суттєві новації та значне коло інституцій, які повинні
погоджувати цей проект наказу, процедура погодження проходить дуже
ПОВІЛьно.

З урахуванням зазначеного, рекомендуємо:
враховуючи, що уповноважеНІ органи з питань пробації є

правонаступниками кримінально-виконавчої інспекції, до затвердження
Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із
засудженими, не пов'язаних з позбавленням волі, у частині, що не суперечить
чинному законодавству, використовувати Інструкцію про порядок виконання
покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення КОНТ1lOлющодо
осіб, засуджених до таких покарань, затверджену наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх
справ України від 19.12.2003 N~270/1560;

дЛЯ забезпечення виконання нових норм законодавства використовувати
рекомендації, що додаються.

Додаток: на ~ арк.

/
: Директор Департаменту пробаціі
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,
Карандюк Ірина Вікторівна,
(067) 942-87-22
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Рекомендації
щодо:деякнх положень здійснення наглядових та соціально-виховних

заходів до осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних
з позбавленням волі

Рекомедації стосуються деяких положень порядку виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням волі, щодо яких відбулися зміни в чинному
законодавстві.

У частині, що не суперечить чинному законодавству, необхідно
використовувати Інструкцію про порядок виконання покарань, не пов'язаних
з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких
покарань, затверджену наказом Державного департаменту України з питань
виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003
NQ270/1560.

І
Термі~и, що вживаються у рекомендаціях, мають такі значення:
засуджені до ВР - засудженідо покарання у виді виправних робіт, а також

засуджені, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк замінено більш м'яким покаранням у виді виправних робіт;

засуджені до ГР - засуджені до покарання у виді rpомадських робіт, а
також засуджені, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі на пеJ;!НИЙстрок замінено більш м'яким покаранням у виді rpомадських
б' Іро 1Т; !

засуджЬні дО ЗЗПД - засуджені до покарання у виді позбавлеl; ІЯ права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

засуджені дООВ - засуджені до покарання у виді обмеження волі;
засуджЬні жінки - звільнені від відбування покарання вагітні жінки іІ

жінки, які мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 83
Кримінальkого кодексу України (далі - КК України);

засудж~ні особи - засуджені до ззпд, ГР, ВР, звільнені з випробуванням,, І .засуджеНІ ЖІНки;
звільне'ні з випробуванням - засуджені до покарання у виді виправних

робіт, обмеження волі або позбавлення волі, які звільнені від відбування
покарання ~ випробуванням відповідно до статей 75, 79 КК України;"

судове рішення - вирок, ухвала суду.
Інші терміни, що вживаються, визначені Кримінально-виконавчим

кодексом України (далі - КВК України), Законом України «Про пробацію».
І
І

ФункЦії уповноваженого органу з питань пробації під час здійснення
, нагляду та проведення соціально-виховної роботи
І

Під час' здійснення нагляду при виконанні судових рішень, що набрали
законної сили, законів про амністію, актів про помилування уповноважений
орган з питань пробації здійснює такі функції:

веде облік засуджених осіб;
викликає засуджених осіб до органу пробації;
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роз'яснює засудженим особам порядок та умови відбування покарання;
здійснює контроль за виконанням засудженою особою обов'язків,

встановлених законом та покладених на неїсудом;
відвідуєзасуджену особу за місцем проживання у разі необхідності, з

метою забезпечення контролю за поведінкою та способом життя;
здійснює оцінку ризиків вчинення кримінальних правопорушень

(за окремою методикою);
здійснює ознайомлювальні, попереджувальні бесіди з батьками

неповнолітніх, їх законними представниками, членами сім'ї з метою
усунення причин і умов, які спонукали до вчинення кримінального
правопорушення;

проводить індивідуально-профілактичні бесіди із засудженими особами;
уживає заходів щодо недопущення, а в разі настання - до негайного

припинення порушень вимог судових рішень;. .
оргаНІЗОВУЄпершочергоВІ заходи з виявлення засуджених осіб,

місцезнаходження яких невідоме;
щокварталу надсилає до підрозділів інформаційної підтримки та

координації поліції територіальних органів поліціїзапити з метою з'ясування
випадків учинення засудженими особами нових кримінальних
правопорушень, а також з'ясування випадків учинення засудженими особами
аДМІНІстративнихправопорушень;

у разі отримання інформації про вчинення засудженими особами
повторних КРИМlНальнихправопорушень надсилає запити до компетентних
органів, які здійснюють досудове розслідування відповідно до статті 216
Кримінального процесуального кодексу України, з метою отримання
повідомлення про внесення відповідних відомостей про кримінальне
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та копії ухвали
слідчого судді про застосування запобіжного заходу стосовно засудженої
особи або повідомлення слідчого, що такий захід не застосовувався;

погоджує засудженій особі виїзд за межі України.
Під час проведення соціально-виховної роботи уповноважений орган з

питань пробації забезпечує:
складання індивідуального плану роботи із засудженими особами з

урахуванням оцінки ризиків вчинення кримінальних правопорушень;
аналіз виконання індивідуального плану роботи із засудженими особами;
аналіз виконання засудженою особою обов'язків, покладених на неї. .судом та ВІДПОВІДнодо закону;
застосування диференційованого підходу під час надання

консультативної, психологічної та інших видів допомоги засудженим особам;
сприяння працевлаштуванню, залученню до навчання, участі у виховних

заходах та соціально корисній діяльності засуджених осіб;
сприяння у вирішенні соціальних проблем неповнолітнього, у тому числі

конфліктних ситуацій у сім'ї, зокрема щодо батьків, законних представників,
які не займаються вихованням дітей чи вчиняють стосовно них насильство в
сім'ї.,
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сприяння у залученні неповнолітніх засуджених осіб до навчання та
здобутті ними повної загальної середньої освіти;

ініціює перед службами у справах дітей, структурними підрозділами з
питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій питання щодо
направлення неповнолітнього до відповідного закладу для надання
необхідної медичної, психологічної допомоги.

Заходи соціально-виховної роботи разом із заходами нагляду
включаються до індивідуального плану роботи із засудженим.

Уповноважений орган з питань пробації проводить соціально-виховну
роботу з усіма категоріями суб'єктів пробації, крім осіб, засуджених дО ОБ,
які направляються для відбування покарання до виправних центрів.

Пробація щодо неповнолітніх здійснюється уповноваженим органом з
питань пробації спільно з органами і службами у справах дітей, спеціальними
установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і
профілактику правопорушень.

Постановка засудженої особи на облік

Підставою для постановки засуджених осіб на облік є відповідне судове
рішення, що набрало законної сили, підписане відповідним працівником суду
та суддею, а також скріплене відбитком гербової печатки суду.

У десятиденний строк після постановки засудженої особи на облік (крім
засуджених дООБ) уповноважений орган з питань пробації надсилає:

до суду, який ухвалив судове рішення стосовно засудженої особи, а у разі
заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням - до
установи виконання покарань, з якої надійшли судове рішення та матеріали;

до військкомату стосовно осіб, які перебувають на військовому обліку та
підлягають призову на строкову службу,- повідомлення;

до підрозділів інформаційної підтримки та координації ПОЛЩl1
територіальних органів поліції - повідомлення про засуджену осо6у, форма
якого наведена в додатку 1, та вимогу, форма якої наведена в додатку 2.

Якщо в судовому рішенні виявлено неточності, які не впливають на зміст
рішення і порядок його виконання, персонал уповноваженого органу з питань
пробації протягом трьох днів з дня виявлення таких неточностей надсилає до
суду, який ухвалив судове рішення, інформацію про виявлені помилки для Їх
усунення або надання роз'яснень та інформує відповідного прокурора, який
здійснює нагляд за уповноваженим органом з питань пробації, та прокурора,
який брав участь у судовому засіданні. До вирішення зазначеного питання
виконання судового рішення не припиняється.

При надходженні до уповноваженого органу з питань пробації на
засуджену особу, яка перебуває на обліку, копії нового судового рішення, в
якому до покарання, призначеного за новим судовим рішенням, не приєднана
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невідбута! частина покарання за попереднім судовим рішенням або не
зазначено про Їх самостійне виконання, уповноважений орган з питань
пробації негайно письмово інформує відповідного прокурора, який здійснює
нагляд за уповноваженим органом з питань пробації, та прокурора, який брав
участь у судовому засіданні, та надсилає до суду клопотання для розгляду
питання щодо застосування покарання за наявності кількох вироків.

До винесення остаточного рішення суду про порядок виконання
декількох вироків, винесених стосовно однієї і тієї самої засудженої особи,
виконання покарання, за яким засуджена особа перебуває на обліку в
уповноваженому органі з питань пробації, не припиняється, а поставлення на
облік засудженої особи за новим вироком здійснюється відповідно до цього
Порядку.

Засуджена особа вважається поставленою на облік в уповноваженому
органі з питань пробації, а судове рішення прийняте до виконання з дня
реєстрації копії судового рішення, винесеного стосовно неї, у відповідному
журналі обліку.

У день постановлення на облік на кожну засуджену особу заводиться
особова справа.

ВИКЛИК засудженої особи
до уповноваженого органу з питань пробації

У виклику міститься інформація про час та дату явки до уповнЩ\аженого
органу з пИтань пробації і зазначаються документи, які необхідно при собі

маТ~'иклиJ засудженим особам вручається особисто, надсилається через
. національного оператора поштового зв'язку України, на електронну пошту
засудженоУособи (але не через соціальні мережі). Засуджена особа може
бути викликана телефонним зв'язком, про що уповноваженим органом з
питань пробації складається довідка (у довідці зазначаються: дата та час
телефонної розмови, номер телефону з якого здійснено дзвінок, номер
телефону на який здійснено дзвінок, а також короткий зміст бесіди, дата та
час на який викликано засуджену особу).

У разі тимчасової відсутності засудженої особи за місцем проживання
виклик для передачі вручається повнолітньому члену сім'ї засудженої особи
чи іншій особі, яка з нею проживає.

Якщо в~клик вручається засудженій особі особисто або через інших осіб,
у такому разі заповнюється корінець виклику, який долучається до особової
справи.

Неповнолітні засуджені особи до уповноваженого органу з питань
пробації викликаються разом з їхніми батьками, а в разі Їх відсутності -
опікунами чи піклувальниками, або іншими повнолітніми БJJИЗЬКИМИ
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родичами чи членами сім'ї, або представниками органів опіки і піклування,
установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебувають
неповнолітні засуджені особи (далі - представники).

Дата явки визначається з урахуванням об'єктивних обставин (відстані,
наявності транспортних можливостей, вихідних або святкових днів).

Засуджена особа має отримати виклик або бути повідомленою про нього
іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана
прибути за викликом.

Якщо засуджена особа після двох викликів поспіль не з'явилась до
уповноваженого органу з питань пробації (для проведення першої бесіди або
протягом перебування на обліку) без поважних причин, уповноважений
орган з питань пробації проводить заходи з виявлення такої особи та у разі
необхідності вживає заходів, які передбачені у разі ухилення особи від
відбування покарання, виконання обов'язків, покладених на неї судом або
визначених законом.

Поважними причинами неявки засудженої особи за викликом
уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк відповідно до
частини першої статті 34, частини першої статті 37, частини шостої t:татті41
КВК України визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші
обставини, які фактично позбавляють П можливості своєчасно прибути за. ..викликом 1документально П1дтверджеН1.

Враховуючи, що чинним законодавством здійснення приводів
засуджених осіб не передбачено, рекомендується при необхідності залучати
дільничних офіцерів поліції до відвідування засуджених осіб за місцем
проживання з метою переВ1РКИ.

Явка засудженої особн до уповноваженого органу з пнтань пробації
для ознайомлення з порядком та умовами відбування покарання та

здійсненням нагляду.

Після постановки на облік засуджена особа викликається до органу
пробації для роз'яснення порядку та умов відбування покарання та
здійснення нагляду протягом 3-х робочих днів після отримання вироку.

У день першого візиту засудженої особи до уповноваженого органу з
питань пробації персонал органу пробації проводить бесіду з нею, під час
якої:

перевіряються документи, що посвідчують особу засуджено~') (копія
долучається до особової справи), засуджена особа заповнює анкету;, . .

з'ясовуються ВІДОМОСТІ, що мають значення для виконання судового
рішення (наприклад: наявність документів, питання проживання, навчання,
працевлаштування, наявність соціальних зв'язків, застосування амністії, стан
здоров'я та інше);
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роз'яснюються порядок та умови відбування покарання та здійснення
нагляду, ~ідповідальність за їх невиконання, права й обов'язки засудженої
особи;

роз' яснюються наслідки вчинення кримінального або адміністративного
правопорушення.

За результатами проведення першої бесіди:
засуджені дО ЗЗПД заповнюють підписку за формою, наведеною в

додатку з;
засуджеНІ дО ГР заповнюють ПІдписку за формою, наведеною в

додатку 4;
засуджеНІ дО ВР заповнюють ПІдписку за формою, наведеною в

додатку 5;
звільнені з випробуванням заповнюють підписку за формою, наведеною в

додатку 6;
засуджеНІ жінки заповнюють підписку за формою, наведеною в

додатку 7.

З метою документальної фіксації фактів, що мають значення для порядку
та умов відбування покарання та здійснення нагляду засуджені особи також
надають пояснення.

Бесіда з неповнолітніми засудженими особами проводиться в присутності
Їхніх представників, які під підпис ознайомлюються з підпискою та
поясненням.

І

І
За результатами проведеної бесіди визначається першочергова

періодичність зустрічей або бесід із засудженою особою, місце їх проведення
(за місцем роботи, проживання засудженої особи, в приміщенні
уповноваженого органу з питань пробації);

Після ознайомлення з порядком та умовами відбування покарання
засуджених дОЗЗПД, ГР, ВР та ознайомлення з порядком здійснення нагляду
звільнених: з випробуванням, на яких судом покладено обов'язок не
виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з
питань пробації, протягом З-х робочих днів уповноважений орган з питань
пробації направляє доручення щодо заборони виїзду з України до Головного
центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби
України відповідно до абзацу третього пункту 5 Порядку надання Державній
прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних
органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року NQ280
(даний ВИJ:! доручення передбачає встановлення особи та недопущення
перетину нею кордону).

Довідково* Доручення направляється за підписом керівника міжрегіонального
управління або його заступника.

у разі, якщо засуджена особа знімається з обліку, а строк виконання доручення
не закінчився, одразу після зняття засудженої особи з обліку до Головного центру
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обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України
надсилається повідомлення про відкликання доручення відповідно до пункту 16
Порядку. Повідомлення про відкликання доручення готується за підписом посадової.
особи, яка підписала доручення.

З метою оперативного направлення доручень доручення готуються підрозділом
органу пробації та направляються до міжрегіонального управління електронною
поштою для підпису керівником або його заступником. Після підпису доручення
оригінал направляється міжрегіональним управлінням адресату, а його сканована
копія - до підрозділу органу пробації електронною поштою для долучення до
особової справи засудженої особи. В аналогічному порядку необхідно направляти
повідомлення про відкликання доручення.

Порядок складання
індивідуального плану роботи із засудженою особою

Індивідуальний план роботи із засудженою особою (далі - план)
складається на кожну засуджену особу, яка перебуває на обліку
уповноваженого органу з питань пробації (за виключенням засудженого дО
ОБ), з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторного кримінального
правопорушення (далі - оцінка ризику) за формою, визначеною у додатку 8,
протягом не більше ніж 10 днів, після чого суб'єкт пробації ознайомлюється
з ним під підпис.

Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення
проводиться за окремою спеціальною методикою після ознайомлення
суб'єкта пробації з умовами та порядком відбування покарання, протягом не
більше ніж 20 днів. Збір інформації, необхідної для проведення такої оцінки,
здійснюється шляхом направлення запитів до установ, організацій (місця
роботи або навчання, медичних закладів, правоохоронних органів, центрів
соціальних служб, громадських організацій тощо), у полі зору яких
знаходиться засуджена особа, а також, за потреби, відвідування місця
проживання, навчання, роботи.

Сукупний термін проведення оцінки та складання плану не може
перевищувати ЗО днів.

Оцінка ризиків щодо засуджених дО ГР, термін покарання яким
встановлений менше 1ОО годин, проводиться за скороченою формою.

1 •Заходи.проведення ОЦіНкита складання плану не можуть перевищувати
термін відбування покарання.

Суб'єк-t пробації може брати участь у складанні індивідуального плану
роботи. Я~що суб'єкт пробації відмовляється від участі у складанні плану, та
ознайомленні з ним під підпис, це не є підставою для його невиконання.

Індивідуальний план роботи із засудженою особою повинен містити
інформацію про:

нагляд~візаходи;
соціально-виховні заходи;
консультативну та ПСИХОЛОГlчнудопомогу;
заходи сприяння у вирішенні соціальних питань, працевлаштуванНІ,

залученні до навчання;
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заходи індивідуально-профілактичної роботи та інше.
При складанні індивідуального плану роботи обговорюються цілі заходів,

а також узгоджуються ті заходи, які засуджена особа може виконати
самостійно (що засвідчується її підписом), форми контролю їх виконання,
необхідні консультації та послуги для досягнення мети.

До індивідуального плану роботи із засудженою особою за необхідності
персоналом пробації вносяться необхідні зміни, про що має бути
поінформований суб'єкт пробації.

Додатково до плану долучається графік реалізації пробаційної програми,
яка реалізовується за рішенням суду під час наглядової пробації стосовно
осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Індивідуальний план роботи не складається щодо осіб, які засуджені до
обмеження волі та направляються для відбування покарання до виправних
центрІВ.

Індивідуальний план роботи із неповнолітнім суб'єктом пробації
визначається за окремою методикою.

Зміна засудженими особами місця проживання (роботи)

У разі зміни засудженими особами (крім засуджених до вр) місця
проживання до уповноваженого органу з питань пробації за новим місцем
проживання у триденний строк надсилається запит про перевірку факту
прибуття та проживання засудженої особи за новою адресою.
Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем проживання у
десятиденний строк здійснює таку перевірку і в разі позитивного результату
робить запит на особову справу, після отримання якої у триденний строк
надсилає підтвердження про її отримання.

Особова справа та супровідний лист до неї, засвідчений печаткою і
підписом керівника уповноваженого органу з питань пробації (особою, що
виконує його обов'язки), пересилаються через відповіднеміжрегіональне
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації.

У разі зміни місця роботи засудженими до вр до уповноваженого органу
з питань пробації за новим місцем роботи у триденний строк надсилається
запит про перевірку факту роботи засудженогодо вр за новиммісцем.
Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем роботи у
десятиденний строк здійснює таку перевірку і в разі позитивного результату
робить запит на особову справу, після отримання якої у триденний строк
надсилає підтвердження про її отримання.

Особова справа та супровідний лист до неї, засвідчений печаткою і
підписом керівника уповноваженого органу з питань пробації (особою, що
виконує його обов'язки), пересилаються через відповідне міжрегіональне
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації.
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Після отримання особової справи уповноважений орган з питань пробації
надсилає:

повідомлення до військкомату, стосовно засуджених осіб, які змінили
місце реєстрації;

повідомленнята вимогу до підрозділів інформаційної Пlдтримки та
координації поліції територіальних органів поліції.

Погодження на виїзд за межі України засуджених осіб

Уповноважений орган з питань пробації може погоджувати виїзд за межі
України особам, у випадках направлення Їх у відрядження з місця роботи,
навчання за кордоном, потреби проходження курсу лікування, проведення
обстеження, у разі смерті або хвороби близьких родичів чи членів сім'ї, що
загрожує життю хворих, стихійного лиха.

Для отримання погодження на виїзд за межі України засуджені дОЗЗПД,
ГР, ВР, звільнені з випробуванням, на яких судом покладено обов'язок не
виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з
питань пробації, подають до уповноваженого органу з питань пробації заяву
про погодження на виїзд та долучають підтвердні документи про
необхідність виїзду за межі України (відповідний наказ Міністерства
охорони здоров'я України про направлення на лікування за кордон або лист
підтвердження закордонного лікувального закладу про згоду прийняти особу
на лікування або обстеження, копія довідки про смерть або копія висновку
лікаря про хворобу близьких родичів, довідка з місця роботи про
необхідність виїзду за кордон, копія довідки про вступ до навчального
закладу, ~ісцезнаходження якого за кордоном тощо). Якщо підтвердні
документи викладені іноземною мовою, то засуджена особа зобов'язана
надати офіційний переклад цих документів.

Заява про погодження на виїзд за межі України розглядається
уповноваженим органом з питань пробації не більше п'яти днів.

У заяві має бути зазначено термін, на який засуджена особа планує
виїхати за кордон.

За результатами розгляду заяви про погодження на виїзд уповноваженим
органом з питань пробації виноситься постанова про погодження на виїзд за
межі України засудженої особи (відмову у погодженні) за формою,
наведеною в додатку 9.

Про погодження (відмову у погодженні) на виїзд за межі України
уповноважений орган з питань пробації інформує засуджених осібу день
винесення відповідної постанови (оригінал постанови видається засудженій
особі).

Матеріали, що стосуються погодження на виїзд за межі України,
долучаються до особової справи.

У день винесення постанови про погодження на виїзд за межі України
уповноважений орган з питань пробації надсилає до Головного центру
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обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України
повідомлення про відкликання доручення щодо заборони засудженій особі
виїзду з України разом з постановою про погодження на виїзд за межі
України засудженої особи.

Підставою для відмови у погодженні на виїзд за межі України є
ненадання підтвердних документів або недостовірних документів.

Заходи реагування до засуджених осіб

Засудженим до ВР застосовується застереження у виді письмового
попередження про притягнення до кримінальної відповідальності за формою,
наведеною в додатку 1 О за порушення порядку та умов відбування покарання
уповноваженим органом з питань пробації.

Засудженим до ГР застосовується застереження у виді письмового
попередження про притягнення до кримінальної відповідальності за
порушення порядку та умов відбування покарання, а також за порушення
громадського порядку, за яке їх було притягнуто до адміністративної.. .ВІДПОВІДальносТІ,

До звільнених з випробуванням застосовується письмове попередження
про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлен'ня для відбування призначеного покарання за формою, наведеною
в додатку 11, у разі невиконання, обов'язків, визначених законом та

j

покладених на них судом, систематичного вчинення правопорушень, що
тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання

t
стати на IlIЛЯХ виправлення.

r
І

Перед винесенням попередження засуджений дО ГР, ВР чи звільнений з
випробуванням надає пояснення за кожним фактом допущеного порушення.
З винесеним попередженням засуджений дО ГР, ВР чи звільнений з
випробуванням ознайомлюється та ставить на ньому свій підпис.

З поясненням та винесеним попередженням неповнолітньому
засудженому дО ГР, ВР чи звільненому з випробуванням, уповноважений

j

орган з питань пробації ознайомлює його батьків або представників під
П1дпис.

Засудженим до ЗЗПД попередження не виноситься.
У разі ухилення засудженого дО ЗЗПД від відбування покарання

уповноважений орган з питань пробаціїнадсилає до територіального
органуНаціональної поліції України подання про притягнення до
кримінальної відповідальності, копію судового рішення, вжиті
уповноваженим органом з питань пробації заходи впливу, пояснення
засудженого до ззпд, та інші матеріали, що свідчать про ухилення. Копії
перелічених матеріалів підшиваються до особової справи.

І
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У разі ухилення від відбування покарання засудженого до ГР та
порушення ним порядку й умов відбування покарання уповноважений орган
з питань пробації надсилає до правоохоронного органу подання про
притягнення до кримінальної відповідальності, копію судового рішення,
копію облікової картки, довідку про відбутий засудженим до ГР час
покарання (у годинах), довідку про вчинені ним порушення та вжиті
уповноваженим органом з питань пробації заходи впливу, пояснення
засудженого до ГР (за наявності), інші документи, що свідчать про ухилення
від відбування покарання, для відповідного реагування. Копії цих матеріалів
підшиваються до особової справи засудженої особи.

Стосовно засудженого до ВР, який ухиляється від відбування покарання у
виді виправних робіт, уповноважений орган з питань пробації протягом
десяти днів (без урахування вихідних та святкових днів) з моменту зібрання
матеріалів, що свідчать про ухилення, надсилає до територіального органу
Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого
органу з питань пробації поданнята матеріали, що свідчать про ухилення, для
вирішення питання про притягнення засудженого до ВР до кримінальної
відповідальності. Копії цих матеріалів долучаються до особової справи
засудженого до ВР.

У поданні зазначаються кількість прогулів, час, протягом якого
засуджений до ВР не приступав до роботи або не з'являвся без поважної
причини до уповноваженого органу з питань пробації, заходи впливу, які
застосовувалися до нього, наявність адміністративних стягнень, а також інші
відомості про ухилення. Разом з поданням до територіального органу
Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого
органу з питань пробації надсилаються: копія судового рішення, копія
облікової картки (засвідчена підписом уповноваженої особи уповноваженого
органу з питань пробації та скріплена печаткою), довідка про допущені
порушення і вжиті заходи впливу, довідка про відбутий строк покарання на
день направлення подання, інші матеріали, що свідчать про ухилення
засудженого до ВР від відбування покарання.

Особливості виконання покарання у виді ВР.

Засуджені до ВР перебувають на обліку в уповноваженому органі з
питань пробації за фактичним місцем їх роботи, а ті, що не працюють,
ставляться на облік за місцем проживання. При працевлаштуванні таких
засуджених їх особові справи передаються до уповноваженого 'органу з
питань пробації, на території якої розташованепідприємствонезал~жно від
форми власності, за місцем роботи засудженого до ВР.

Якщо на час виконання вироку засуджені до ВР не працюють або
звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю, такі засуджені
зобов'язаніпрацевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з
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питань пробації ..звернутись до оргаНІВдержавної служби зайнятості для
постановки на облік та реєстраЦl1 як безробітних, та у випадку
запропонування відповідної посади (роботи) зобов'язані працевлаштуватися.

Уповноважений орган з питань пробації зобов'язує засудженого до ВР
протягом десяти днів працевлаштуватис~ абозвернутись до центру зайнятості
населення для постановки на облікта повідомити про це уповноважений
орган з питань пробації.

Якщо засуджений до ВР без поважної причини не став на облік у центрі
зайнятості населення або самостійно не працевлаштувався, він надає
письмове пояснення про причини ухилення від відбування покарання ійому
виноситься застереження у ВИГЛЯДІписьмового попередженняпро
притягнення до відповідальності. У такому випадку засудженому до ВР
повторно видається направлення до центру зайнятості населення
іроз'яснюється, що якщо протягом десяти днів вінбез поважної причини не
стане на облік у центрі зайнятості населення або самостійно не
працевлаштується, уповноважений орган з питань пробації, отримавши
довідку з відповідного центру зайнятості, зобов'язаний надіслати подання,. . '. . .КОПlюсудового РІшення та матеРІали, яКІ СВІДчатьпро ухилення ВІД
відбування покарання, до правоохоронних органів для відповідного
реагування.

Якщо засуджений до ВР звернувся до уповноваженого органу з питань
пробації із заявою про звільнення за власним бажанням або угодою
сторін,уповноважений орган з питань пробації перевіряє обrpунтованість
такої заяви(до заяви повинна бути додана довідка з нового місця роботи про
можливість його працевлаштування)та погоджує або не погоджує таке
звільнення шляхом винесенняпостанови про розгляд заяви про звільнення за
власним бажанням або угодою сторін.

Якщо засуджений до ВР перебуває на обліку водномууповноваженому
органі з питань пробації, а бухгалтерія та адміністрація підприємства,
установи, організації або уповноваженого органу за місцем його роботи
розташовані на території обслуговування іншогоуповноваженого органу з
питань пробації, уповноважений орган з питань пробації надсилає доручення,
до уповноваженого органу з питань пробації за місцем розташування
бухгалтерії, у якому зазначає всі необхідні відомості з проханням здійснити
перевірку виконання судового рішення та склаСТІ!"акт перевірки. Доручення
виконується уповноваженим органом з питань пробації протягом
п'ятнадцяти днів з дня його отримання.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 КВК України щодо засудженого
до ВР, який згідно з висновком спеціальної лікарської комісії під час
відбування покарання став непрацездаТНИМ,уповноваженийорган з питань
пробації протягом трьох діб з моменту отримання медичного висновку
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надсилає до місцевого суду, в межах територіальної ЮРИСДИКЦll якого
засуджений до ВР відбуває покарання, клопотання, особову справу та
висновок спеціальної лікарської комісії для вирішення питання заміни
покарання у виді виправних робіт штрафом.

Стосовно засудженого до ВР, який після винесеннясудового рішення
досяг пенсійного віку, а також засудженої до ВР жінки, яка стала вагітною,
уповноважений орган з питань пробації протягом трьох діб з моменту
отримання копії пенсійного посвідчення або медичного висновку надсилає до
місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений до ВР
відбуває покарання, клопотання, особову справу та завірену копію
пенсійного посвідчення або завірену копію медичного висновку про
звільнення такого засудженого від відбування покарання відповідно до
частини другої статті 57 КК України. При цьому до вирішення зазначеного
питання судом відбування покарання призупиняється.

До вирішення судом питання заміни покарання у виді виправних робіт
штрафом або звільнення засудженого у порядку частини другої cTaTri57 кк
України відрахуванняіз заробітку засудженого призупиняється, .про що
направляється повідомлення на підприємство, в установу, організацію або
уповноважений opгaH~

Днем, з якого призупиняється проведення відрахувань вважається день
направлення до суду клопотання, особової справи та інших матеріалів.

І
І Обчислення строку покарання у виді виправних робіт
І,

Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється роками, місяцями
і днями в календарному значенні, протягом яких засуджений дОВР працював
і з його заробітку здійснювалося відрахування.

Початком строку виправних робіт є день, з якого фактично розпочато
відрахування із заробітку засудженого до ВР.

І
Якщо з'асудженийдо ВР на час надходження на підприємство, в установу,

організацію або уповноважений орган копії судового рішення перебував у
черговій відпустці, початком строку відбування виправних робіт буде
вважатися 'першийробочий день після його виходу з відпустки.

Якщо засуджений дОВР на час надходження на підприємство, в установу,
організацію або уповноважений орган копії судового рішення не працював з
поважних причин, початком строку буде вважатися день одержання
підприємством, установою, організацією або уповноваженим органом копії
судового рішення, але відрахування з його заробітку повинні проводитися з
того моменту, коли він фактично став до роботи.
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Кількість днів, відпрацьованих засудженим до ВР, має бути не менше
кількості робочих днів, які припадають на кожний місяць встановленого
судом строку покарання. Якщо засуджений до ВР не відпрацював необхідної
кількості днів і відсутні підстави для зарахування невідпрацьованих днів у
строк покарання, відбування виправних робіт триває до повного
відпрацювання засудженим до ВР призначеної кількості робочих днів.

Обчислення строку відбування покарання проводиться на підставі
розрахункових даних, які щомісяця надсилаються власником підприємства
до уповноваженого органу з питань пробації.

У розрахункових даних зазначаються кількість робочих днів за графіком
на підприємстві, в установі, організації або уповноваженому органі, кількість
фактично відпрацьованих засудженим до ВР робочих днів, кількість і
причини невідпрацьованих ним днів згідно з графіком, кількість днів
тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності (копія надається
до уповноваженого органу з питань пробації), заробіток і утримання з
ньоговідповідно до судового рішення. Такі відомості підписуються
керівником підприємства, установи, організації або уповноваженого органу
та бухгалтером і скріплюються печаткою.

У разі коли засуджений до ВР працює у приватного підприємця, у якого
за штатоМ відсутній бухгалтер, а також відсутня печатка, такі відомості
можуть бути надані тільки за підписом приватного підприємця. У такому
випадку після взяття на облік засуджений до ВР подає до уповноваженого
органу з питань пробації копію трудового договору, укладеного відповідно
до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України.

І

Якщо кількість днів, які зараховуються у строк відбування покарання в
цьому місяці, перевищує кількість робочих днів за графіком, в строк
відбування покарання зараховується один календарний місяць.

У строк відбування покарання зараховується один календарний місяць
також у випадку, якщо засудженому до ВР відповідно до вимог Кодексу
законів про працю Українивстановлено скорочену тривалість робочого часу,
неповний робочий час та у випадку роботи змінами, що підтверджується
копією наказу (довідкою) з підприємства, установи, організації або
уповноваженого органу або трудовим договором.

У строк відбування покарання зараховується час протягом
якогозасуджений до ВР перебував на обліку в державній службі зайнятості
населення і йому було надано статус безробітного.

Такий статус, підтверджується щокварталу державною службою
зайнятості населення за запитом уповноваженого органу з питань пробації.



15

Час щорічної відпустки не зараховується до строку відбування покарання,
за виключенням зарахування часущорічної ОСНОВНОЇвідпусткиу строк
відбування покарання у порядку заохочення.

При зарахуванні щорічноїосновноївідпустки до строку відбування
покарання у якості заохочення, до строку відбування покарання
зараховується один календарний місяць якщо тривалість щорічної основної
відпустки становить 24 календарні дні, але не більше 30 календарних дня;

При зарахуванні основної щорічної відпустки до строку відбування
покарання у якості заохочення із суми відпускних проводяться відрахування. .в РОЗМІрахвизначених РІшенням суду.

Заходи заохочення до осіб, засуджених до покарання
у виді виправних робіт

Уповноважений орган з питань пробації за зразкову поведінку і сумлінне
ставлення до праці стосовно засудженого дО ВР може застосовувати такі
заходи заохочення:

подання до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого
засуджений відбуває покарання, клопотанняпро умовно"Дострокове
ЗВІЛьнення;

зарахування часу щорічної відпустки у строк відбування покарання.
І

Клопотання про умовно-дострокове звільнення засудженого дО ВР від
відбуваннЯ покарання у виді виправних робіт готується уповноваженим
органом з питань пробаціїспільно зі спостережною комісією стосовно
засудженої особи, яка відбула установлену статтею 81 КК України частину. .. .строку покарання та сумЛІННОЮповедlНКОЮІ ставленням до праЦІ довела
своє виправлення. Клопотання разом з особовою справою засудженої особи
надсилається для розгляду до місцевого суду, в межах територіальної
юрисдикції якого засуджений відбуває покарання.

Сумлінним ставленням до праці відповідно до норм Кодексу законів про
працю України слід вважати сумлінне, своєчасне і точне виконання
розпоряджень власника або уповноваженого ним органу, додержання
трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону
праці, дбайливе ставлення до майна власника, з яким укладено трудовий
договір, застосування до засудженого дОВР заохочень за успіхи в роботі та
lНше.

До особової справи засудженого дОВР додається характеристика на нього
від власника підприємства. Викладена в ній думка враховується при
остаточному вирішенні питання про направлення до суду клопотання.

Крім того, до суду надсилаються такі матеріали:
копія облікової картки (оригінал облікової картки залишається в

уповноваженому органі з питань пробації для контролю за своєчасним
перерахуванням утриманих коштів у дохід держави);
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довідка про відбутий особою, засудженою дОВР, строк покарання на день
направленняматеріалів до суду.

ПИтаннящодо можливості представлення засуджених дОВР дОумовно-
дострокового звільнення обов'язково розглядається уповноваженим органом
з питань пробації у місячний строк після відбуття засудженим установленої
КК України частини строку покарання, про що складається рапорт (довідка).

У разі застосування умовно-дострокового звільнення до засуджених дО
ВР, проведення відрахувань припиняється з моменту набрання судовим
рішенням законної сили.

ПИтання зарахування часу щорічної ВІДпустки у строк відбування
покарання як заохочення виріІпуЄТЬСЯз урахуванням характеристики на
засудженого дО ВР від власника підприємства. У цьому випадку за десять
днів до надання засудженому дО ВР щорічної відпустки уповноважений
орган з питань пробації виносить постановупро зарахування часу щорічної
відпустки до строку відбування покарання(додаток 13). Постанова негайно
надсилається на підприємство, в установу, організацію або уповноважений
орган, а її копія долучається до особової справи.

Порядок здійснення наrляду за особами,звільненими від відбування
покарання з випробуванням, у тому числі звільненими від відбування
покарання з випробуванням ваrітними жінками та жінками, які маютьІ • _ • •

І Дlтеи ВІКОМдо семи рокІВ

випробуванням
без погодження

покарання з
межі України

від відбування
не виїжджати за

Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов'язані:
виконувати обов'язки, які покладені на них судом; ПОВІДомляти
уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
з'являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

І

І

Звільнений від відбування покарання з випробуванням один раз на
квартал надає пояснення або уповноваженим органом з питань пробації
складається довідка про проведення бесіди зі звільненим з випробуванням
довільної форми.

І
І

Якщо на звільненого від відбування покарання з випробуванням судом
покладено обов'язок публічно або в іншій формі попросити пробачення у
потерпілого, він має подати до уповноваженоrо органу з питань пробації
підтвердження того, що він виконав цей обов'язок (наприклад, попросив
пробачення через радіо, телебачення, газету, журнал чи лист).

І .Якщо 'ЗВІЛьненому
встановлено обов'язок
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уповноваженого органу з питань пробації, виїхати вІН може тільки ПІсля
отримання такого погодження у вигляді постанови.

Звільненому від відбування покарання з випробуванням на якого
покладено обов'язок працевлаштуватися або за направленням
уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної
служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися,
якщо йому буде запропоновано відповідну посаду, уповноважений орган з
питань пробації у день ознайомлення з порядком здійснення нагляду видає
направлення до центру зайнятості державної служби зайнятості, якщо до
цього часу засуджений самостійно не працевлаштувався (що підтверджено
довідкою з місця роботи).

Засудженому надається 1О днів для звернення за направленням
уповноваженого органу з питань пробації до центру зайнятості для реєстрації
як безробітного. Якщо звільнений від відбування покарання з випробуванням
у встановлений строк без поважної причини не з'явився до центру зайнятості
та самостійно не працевлаштувався уповноважений орган з питань пробації
відбирає у засудженого письмове пояснення про причини ухилення від
виконання обов'язку, застосовує до нього письмове попередження про
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлення для відбування призначеного покарання та надає ще 1Однів для
звернення до центру зайнятості.

Протягом перебування звільненого від відбування покарання з
випробуванням на обліку центру зайнятості уповноважений орган з питань
пробації запитує інформацію про запропоновані посади та причини відмови
від неї засудженої особи. У разі відмови засудженого від запропонованої
підходящої роботи без поважних причин уповноважений орган з питань
пробації відбирає у нього письмове пояснення та застосовує письмове
попередження про скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.

Після працевлаштування звільнений від покарання з випробуванням
повинен надати до уповноваженого органу з питань пробації довідку з місця
роботи.

Звільнений з випробуванням, на якого судом покладено обов'язок пройти
курс лікування від розладів психіки та поведінки унаслідок вживання
психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для
здоров'я інших осіб, про виконання такого обов'язку надає довідку із закладу
охорони здоров'я.

Заходи спрямовані на забезпечення виконання звільненим від відбування
покарання з випробуванням обов'язків покладених судом:
працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань
пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації



18

як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано
відповідну посаду; пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки
внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить
небезпеку. для здоров'я інших осіб, вносяться до індивідуального плану
роботи із засудженою особою.

Якщо на звільненого від відбування покарання з випробуванням
покладено обов'язок дотримуватись встановлених судом вимог щодо
вчинення дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля,
персонал уповноваженого органу з питань пробації протягом
випробувального строку отримує інформацію про дотримання обов'язку від
державних органів, громадських організацій, інших осіб, які можуть
повідомити про ухилення від виконання обов'язку в Т.ч.шляхом відвідування
звільненого з випробуванням за місцем проживання, роботи, навчання.

У разі якщо звільнений від відбування покарання з випробуванням з
незалежних від нього обставин не може виконати обов'язки, покладені на
нього судом, він звертається з заявою до уповноваженого органу з питань
пробації про заміну таких обов'язків, при необхідності долучає до заяви копії
підтверджуючих документів. Уповноважений орган з питань пробації
перевіряє отримані відомості та у разі їх підтвердження надсилає до суду
обrpунтоване подання про зміну таких обов'язків.

Стосовно звільнених з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до семи років, уповноважений орган з питань пробації здійснює
контроль з таких питань:

відмова жінки від дитини та передача дитини до дитячого будинку;
зникнення з МІСЦЯ проживання;
ухилення від виховання дитини та догляду за нею;
виконання покладених судом обов'язків;
вчинення правопорушень, що потягли за собою адміністративні

стягнення
Щокварталу уповноважений орган з питань пробації надсилає запити до

служби у справах дітей щодо отримання інформації про виконання
засудженою жінкою батьківських обов'язків.

До індивідуально-профілактичної роботи із звільненими від відбування
покарання . з випробуванням можуть залучатися працівники органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також об'єднання
громадян, громадські спілки, релігійні та благодійні організації.

Стосовно звільненого від відбування покарання з випробуванням, який
виконав покладені на нього судом обов'язки та не вчинив нового
кримінального правопорушення (що підтверджується вимогою), після
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заКІнчення іспитового строку до місцевого суду, в межах територіальної
ЮРИСДИКЦllякого проживає звільнений від відбування покарання з
випробуванням, надсилаються подання та його особова справа для вирішення
питання про звільнення від призначеного йому покарання.

у поданні зазначається інформація щодо характеризує засудженого під
час перебування на обліку та виконання ним обов'язків.

Якщо останній день іспитового строку припадає на вихідний чи
святковий день, подання надсилається до суду в перший наступний робочий
день.

Проведення реєстрації звільнених від відбування покарання з
випробуванням, у тому числі звільненими від відбування покарання з

випробуванням вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до
семи років

за особами
виноситься
якою вони

порядком здійснення нагляду
покарання з випробуванням. .днш явки на реєстраЦіЮ, з

у день ознайомлення з
ЗВІЛьненими від відбування
постанова про встановлення
ознайомлюються під підпис.

Кількість явок на реєстрацію встановлюється з урахуванням
відомостей про особу, але не більше 12разів на квартал.

наявних

•Неповнолітнім постанова про встановлення днів явки на реєстрацію
виноситься в присутності їхніх представників, які також під підпис
ознайомлюються з винесеною постановою.

День реєстрації для неповнолітніх засуджених встановлюється окремо від
днів реЄСТРflціїінших засуджених.

Після винесення постанови про встановлення днш явки на реєстраЦіЮ
заводиться листок реєстрації.

На підставі ОЦінки ризику вчинення повторного КРИМіНального
правопорушення з урахуванням ставлення звільненого від відбування
покарання з випробуванням до виконання покладених обов'язків,
періодичність явки на реєстрацію може бути змінена. У такому разі у
засудженого відбирається письмове пояснення, виноситься нова постанова
про встановлення днів явки на реєстрацію та заводиться новий листок
реєстрації.

у день реєстрації звільнені від відбування покарання з випробуванням
власноруч ставлять підпис у листку реєстрації у графі «Підпис». Якщо
звільнений з випробуванням не з'явився на реєстрацію до уповноваженого
органу з питань пробації, у зазначеній графі зазначається «не з'явився» та
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посилається на аркуш особової справи, де є інформація або пояснення про
причину неявки.

У разі якщо день реєстрації припадає на день запланованого відвідування
звільненого від відбування покарання з випробуванням за місцем
проживання, роботи або навчання і з ним проведено профілактичну бесіду,
звільнений з випробуванням вважається таким, що з'явився на реєстрацію.

Якщо день реєстрації припадає на вихідний або святковий день,
реєстрація переноситься на перший наступний робочий день, про що
зазначається у листку реєстрації.

Відповідальність звільнених від відбування покарання з
випробуванням, у тому числі звільнених від відбування покарання з

внпробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи
років

У разі вчинення звільненим від відбування покарання з випробуванням
адміністративного правопорушення, що тягне за собою накладення. . . .аДМІНІстративного стягнення, з ним проводиться ІНДИВІДуальна
профілактична бесіда.

У разі ухилення звільненого від відбування покарання з випробуванням
від виконання обов'язків, встановлених КВК України, Законом України «Про
пробацію», а також покладених на нього судом, або систематичного
вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і
свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений
орган з питань пробації застосовує до нього письмове попередження про
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та
направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного
покарання.

Перед винесенням попередження звільнений від відбування покарання з
випробуванням викликається до уповноваженого органу з питань пробації,
надає пояснення, у якому зазначає обставини, які спричинили ухилення від
виконання обов'язків або порушення громадського порядку, за яке його було
притягнуто до адміністративної відповідальності.

Невиконанням обов'язків вважається, коли звільнений від відбування
покарання з випробуванням не виконав хоча б один з обов'язків за
відсутності об'єктивних обставин, що фактично позбавляють його
можливості Їх виконувати і документально підтверджені.

Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях
виправлення, є вчинення звільненим від відбування покарання з
випробуванням протягом іспитового строку трьох і більше таких
правопорушень.
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у разІ якщо звільнений від відбування покарання з випробуванням
продовжує не виконувати обов'язки або вчиняє адМІНІстративні
правопорушення після застосування до нього письмового попередження,
уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про
скасування звільнення від відбування покарання і направлення звільненого з
випробуванням для відбування призначеного покарання.

Щодо неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з
випробуванням, подання для вирішення питання скасування звільнення від
відбування покарання та направлення звільненого з випробуванням для
відбування призначеного покарання до суду надсилається за погодженням зі
службою у справах дітей.

у разі, коли звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка
відмовилася від дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з місця
проживання, ухиляється вІД виховання дитини, догляду за нею, не виконує
покладених на неї судом обов'язків або систематично вчинює
правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать
про її небажання стати на шлях виправлення уповноважений орган з питань
пробації вносить до суду подання про направлення засудженої для
відбування покарання згідно з вироком суду.

,
До суДу разом з поданням надсилаються особова справа, до якої

долучаються матеріали, що свідчать про невиконання звільненим від
відбування покарання з випробуванням покладених на нього судом
обов'язків, притягнення до адміністративної відповідальності, ухилення від
контролю за його поведінкою.

у поданні зазначаються дата і зміст порушень, які допустив звільнений з
випробуванням, та заходи впливу щодо нього.

До вирішення судом питання про скасування звільнення від відбування
покарання та направлення засудженого для відбування призначеного
покарання здійснення нагляду стосовно звільнених від відбування покарання
з випробуванням не припиняється, а документи, які надходять до
уповноваженого органу з питань пробації стосовно нього, копія листка
реєстрації, індивідуального плану роботи, долучаються до копії подання.

Порядок здійснення нагляду за звільненими від відбування
покарання вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до

трьох років

Стосовно звільнених з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років, уповноважений орган з питань пробації здійснює
нагляд з таких питань:
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відмова жінки від дитини та передача дитини до дитячого будинку;
зникнецня з МіСЦЯпроживання;
ухилення віДвиховання дитини та догляду за нею;
вчинення правопорушень, що потягли за собою адміністративні

стягнення
Щокварталу уповноважений орган з питань пробації надсилає запити до

служби у справах дітей з метою отримання інформації про виконання
батьківських обов'язків.

у разі отримання інформації, що засуджена, яка була звільнена від
відбування покарання, відмовилася від дитини, передала її у дитячий
будинок, зникла з місця проживання або ухиляється від виховання дитини,
догляду за

j
нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за

собою адміністративні стягнення, така особа викликається до
уповноваженого органу з питань пробації та надає письмове пояснення.

Не пізніше наступного дня отримання всіх матеріалів, які свідчать про
небажання засудженої жінки стати на шлях виправлення уповноважений.
орган з питань пробації, направляє до суду подання щодо вирішення питання
. про направлення її для відбування покарання призначеного судом.

Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі 11 смерті
уповноважений орган з питань пробації вносить до місцевого суду, в межах
територіальної юрисдикції якого проживає засуджена жінка, подання разом з
особовою справою для вирішення питання про звільнення ії від відбування
покарання або заміну його більш м'яким покаранням чи направлення для
засудженої для відбування покарання, призначеного за вироком суду.

І
І



Додаток 1

(найменування підрозділу інформаційно-аналіП!чноro

забезпечення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про засуджену особу

Прізвище _

Ім'я, по батькові _

Дата народження _

Громадянство ~ _

Місце народження _

Адреса місця проживання _

Місце реєстрації _

Засуджений(а) «_}) 20_ р. судом за
(найменування суду)

частиною статті КК України до _

(строк та ВИД покарання)

(найменування суду)
Вирок змінено від «_}) 20__ р.

(зміст рішення)

Поставлений(а) на облік «_}) 20_ р. _

Знятий(а) з обліку «_}) 20_ р. _
(підстави, КИМ, коли прийнято рішення і його зміст)

Підстави зняття з обліку засудженого(ї) _
І

(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації, звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. --'-_



Додаток 2

ВИМОГА

(найменування органу Національної поліціі)

1. Прізвище

2. Ім'я -------------------------------------

3. По батькові ---------------------------------

,
4. Народився « » р.

5. Місце народження _

6. Місце riроживання _

7. Чим викликана перевірка _
(арешт, розшук тощо)

8. Номер особової справи _

(про судимість, місцезнаходження тощо)
9. Яка поТрібна довідка: _

Начальник
(найменування органу (служби), що нanравив(ла) вимогу)

(підпис) ( прізвище, ініціали)

(посма, найменування органу (служби»
Виконавець ----------------------------------

(підпис) (прізвище,ініціали)

« »---------- р.

Найменування органу _
Місцезнаходження ------------------------------І (поштовий індекс, вулиця, будинок, населений пункт, район, область)

І



Додаток 3

ПІДПИСКА

(прізвище, ініціали)
Я, ,'засуджений(а) до

покарання у виді позбавлення права _

_____ строком на років __ МІСЯЦІВ, ознайомлений(а) з порядком та умовами
відбування покарання.

Мені роз'яснено, що згідно зі статтею 15 Закону України «Про пробацію» я маю право
користуватися всіма правами людини і громадянина, передбаченими Конституцією України,
крім обмежень, визначених законами України і встановлених рішенням суду. Я
ознайомлений(а), що маю право на роз'яснення своїх прав та обов'язків, отримання інформації
про умови відбування покарання та здійснення органом пробації нагляду, участь У складанні
індивідуального плану роботи, отримавня інформації про можливу допомогу і консультації,
участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації, оскарження рішень, дій або
бездіяльності персоналу органу пробації.

Згідно зі статтею 34 Кримінально-виконавчого кодексу України я зобов'язавий(а)
виконувати вимоги вироку суду, надавати на вимогу уповноваженого оргаву з питань пробації
документи, пов'язані з виконанням цього покарання, повідомляти уповноважений орган з
питань пробації про місце роботи і проживання чи їх зміну, з'являтися за викликом до
уповноваженого органу з питань пробації.

Поважними причинами неявки до уповноваженого органу з питань пробації у
призначений ctpoK визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що
фактично унеможливлюють своєчасне прибуття за викликом і які документально підтверджені.

Мені також роз'яснено, що згідно зі статтею 34 Кримінально-виконавчого кодексу
України забороняється без погодження уповноваженого органу з питань пробації виїжджати за
межі України. .,

Я попереджений(а), що у разі ухилення від відбування покарання можу бути
притягнутий(а) до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального
кодексу України до покарання У виді виправних робіт на строк до двох років або обмеження
волі на той самий строк.

Я ознайомлений(а), що згідно зі статтею 35 Кримінально-виконавчого кодексу України
ухиленням від відбування покарання У виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю є невиконання засудженим обов'язків, передбачених статтею 34
Кримінально-виконавчого кодексу України. Стосовно особи, яка ухиляється від відбування
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
уповноважений орган з питань пробації надсилає матеріали до органів Національної поліції для
відповідного реагування.

« » ~ __ 20_p.
(підпис засудженого(і)) (прізвище, ініuiали)



Додаток 4

ПІДПИСКА
Я, "засуджений(а) до

(прізвище, ініціали)
покарання у виді громадських робіт на. годин, ознайомлений(а) з порядком та
умовами відбування покарання.

Мені роз'яснено, що згідно зі статтею 15 Закону України «Про пробацію» я маю право
користуватися всіма правами людини і громадянина, передбаченими Конституцією України,
крім обмежень, визначених законами України і встановлених рішенням суду. Я
ознайомлений(а), що маю право на роз'яснення своїх прав та обов'язків, отримання
інформації про умови відбування покарання та здійснення органом пробації нагляду, участь
у складанні індивідуального плану роботи, отримання інформації про можливу допомогу і
консультації, участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації,
оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації.

Згідно зі статтею 37 Кримінально-виконавчого кодексу України я зобов'язаний(а)
додержуватися встановлених законодавством порядку і умов відбування покарання,
сумлінно ставитися до праці, працювати на визначеному об'єкті і відпрацьовувати
встановлений судом строк громадських робіт, з'являтися за викликом до уповноваженого
органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну
місця проживання, без погодження уповноваженого органу з питань пробації не виїжджати
за межі України.

Мені також роз'яснено, що час щорічної відпустки за основним місцем роботи не
зупиняє виконання покарання у виді громадських робіт, а також те, що поважними
причинами неявки до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк
визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, які фактичио
унеможливлюють своєчасне прибуття за викликом і які документально підтверджені.

Я попереджений(а), що в разі ухилення від відбування покарання можу бути
притягнутий(а) до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального
кодексу України до покарання У виді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі
на строк до трьох років.

Я озшійомлений(а), що згідно зі статтею 40 Кримінально-виконавчого кодексу
України ухиленням від відбування покарання У виді громадських робіт є: систематичне
невиконання встановлених обов'язків, порушення порядку та умов відбування покарання, а
також притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення,' які були
вчинені після письмового попередження; невихід більше двох разів протягом місяця на
громадські роботи без поважних причин, а також допущення більше двох порушень трудової
дисципліни протягом місяця, поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичиого або
токсичного сп'яніння. Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання У виді
громадських робіт, уповноважений орган з питань пробації надсилає матеріали
правоохоронним органам для відповідного реагування.

« »__ ~ 20- р.
(підпис засудженоro(Ї)) (прізвище, ініціали)



Додаток 5

ПІДПИСКА

Я, __ ~ '
(прізвище, ім'я, по батькові засудженого(ї»

« » 20_ р. був (була) засуджений(а) судом _
(місто, район)

________________ за статтею Кримінального кодексу України до
покарання у виді виправних робіт строком з відрахуванням % із
заробітку в дохід держави.

На цей час працюю _

(найменування підприємства, установи, організації, місuезнаходження підnриємства, установи, організаціі)
Мені роз'яснено, що згідно зі статтею 15 Закону України «Про пробацію» я маю право

користуватися всіма правами людини і громадянина, передбаченими Конституцією України,
крім обмежень, визначених законами України і встановлених рішенням суду. Я
ознайомлений(а), що маю право на роз'яснення своїх прав та обов'язків, отримання
інформації про умови відбування покарання та здійснення органом пробації HaгJDIДy,участь
у складанні індивідуального плану роботи, отримання інформації про можливу допомогу і
консультації, участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації,
оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації.

Згідно зі частиною шостою статті 41 Кримінально-виконавчого кодексу України я
зобов'язаний(а): додержуватися встановлених порядку та умов відбування покарання,
сумлінно ставитися до праці, з'являтися за викликом до уповноваженого органу з питань.
пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання,
погоджувати з уповноваженим органом з питань пробації зміну місця роботи; не виїжджати
за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації.

Поважними причинами неявки засудженого(ї) до інспекції в призначений строк
визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, які фактично
унеможливлюють своєчасне прибуття за викликом і які документально підтверджені.

Мені також роз'яснено порядок та умови відбування покарання У виді виправних
робіт, заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних
робіт. З правами та обов'язками ознайомлений(а).

Я попереджений(а), що згідно зі статтею 389 Кримінального кодексу України
ухилення засудженого від відбування покарання У виді виправних робіт, карається арештом
на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Я ОЗllайомлений, що ухиленням засудженого від відбування покарання У виді
виправних робіт є: систематичне невиконання встановлених обов'язків, порушення порядку
та умов відбування покарання, вчинення проступку, за який його було притягнуто до
адміністративної відповідальності, допущення більше двох разів протягом місяця прогулів, а
також більше двох порушень трудової дисципліни протягом місяця або поява p.ft роботі в
нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Стосовно особи, яка
ухиляється від відбування покарання У виді виправних робіт, уповноважений орган з питань
пробації звертається до правоохоронних органів для відповідного реагування

« » 20_р.
(підпис засудженого(і) (прізвище, ініціали)



Додаток 6

ПІДПИСКА

Я, ----------~---------------------'
(прізвище, ім'я, по батькові)

засуджений(а) «_» 20_ р. судом
(назва суду)

за статтею Кримінального кодексу України до років _
(вид покарання)

звільнений(а) від відбування покарання згідно зі статтею 75 (79, 104) Кримінальне го кодексу
України з іспитовим строком на рік (роки).

Мені роз'яснено покладені на мене судом обов'язки:
1. ~ _

2. --------------------------------------3. _

4. --------------------------------------5. '

Мені роз'яснено, що згідно зі статтею 15 Закону України «Про пробацію» я маю право
користуватися всіма правами людини і громадянина, передбаченими Конституцією України,
крім обмежень, визначених законами України і встановлених рішенням суду. Я
ознайомлений(а), що маю право на роз'яснення своїх прав та обов'язків, 'uтримання
інформації про умови відбування покарання та здійснення органом пробації нагляду, участь
у складанні індивідуального плану роботи, отримання інформації про можливу допомогу і
консультації, участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації,
оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації.

Згідно з частиною третьою статті 164 Кримінально-виконавчого кодексу України я
зобов'язаний(а): виконувати обов'язки, які покладені на мене судом, повідомляти
уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, з'являтися за викликом
до уповноваженого органу з питань пробації.

Я ознайомлений(а), що згідно зі статтею 166 Кримінально-виконавчого кодексу
України, якщо засуджений не виконує обов'язки, встановлені Кримінально-виконавчим
кодексом, Законом України «Про пробацію», а також покладені на нього судом, або
систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і
свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань
пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання.

« »__ ~ 20_ р.
(підпис засудженоro(і) (прізвище, ініціали)



Додаток 7

ПЩПИСКА

(ВИД покарання)

звільнена від відбування покарання згідно зі статrею 83 Кримінального кодексу України.

Я, '- _
(прізвище, ім'я, по бюькові)

засуджена «__ » 20_ р. __ ~. cyдOM
(найменування суду)

за статrею Кримінального кодексу України до років _

я попереджена, що у разі відмови від дитини, передачі її у дитячий будинок,
залишення місця проживання або ухилення від виховання дитини, догляду за нею,
систематичноговчинення правопорушенНя,що потягли за собою адміністративні стягнення і
свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням уповноваженого
органу з питань пробації направити мене для відбування покарання, призначеного за
вироком.

(підпис засудженої)
(прізвище, ініціали засудженоі)

« » 20_ р.



Додаток 8

ІНДИВІДУАЛЬПИЙ ПЛАН РОБОТИ

з --------------
(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта пробації)

-
Пепелік основних заходів для досягнення поставленої цілі Результат виконання

Дата на

ІнспеКТОD Сvб'єкт ПDобації момент

Ціль
(оцінюcrься під час кожної оцінки

Термін Термін наступної зустрічі інспектора із
Заходи виконання

Заходи виконання суб'єктом пробаціі)
результату
виконання

НАДАВАЧІ ПОСЛУГ, ЗАЛУЧЕЮ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ:

Назва організації, що надає Назва послуги, що надається Місце, дата та час надання послуги
Контактна інформація (ПІБ,

послvГУ
телеdюн, е-таШ

Дата ск.ладаННя:. _

ПІБ суб'єкта пробації

ПІБ інспектора пробації _



Додаток
до індивідуального плану роботи із засудженим

Карта періодичної оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення

Криміногенна потреба,
виявлена за результатами оціики дата проведення дата проведення дата проведення дата проведення дата проведення дата проведення дата проведення

оцінки оцінки оцінки оцінки оцінки оцінки оцінки

З.l. Житло
~--~ - . - --

З.2. Освіта

З.3. Робота

З.4. Матеріальне становище

З.5. Контроль над поведінкою та
мисленням

З.6. Психічний стан

З.7. Зловживання алкоголем

З.8. Зловживання наркотиками

З.9. Стосунки у суспільстві

З.10. Стосунки з рідними та
близькими

З.ll. Ставлення до
правопорушення

З.12. Готовність до змін

Рівень ризику Низький
вчинення
повторного Середній
крнмінального

Зисокийправопорушення

ПІБ, посада та підпис особи,
яка проводила оціику



Додаток 9

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ----------------
(найменування уповноваженоrooргану з питань пробації,

звання, прізвище, ініціали, підпис)

«_» ~20---P.

ПОСТАНОВА
про погодження на виїзд за межі України засудженої особи (відмову у погодженні)

м.------------
« » 20----1'.

(посада, найменування уповноваженоroоргану з питань пробauії,
Я, _

прізвище, ініціали)
щодо громадянина(ки) ~

(прізвище, ім'я, по батькові)
засудженого(і) за статтею Кримінального кодексу України до _

_____________________________ ,.розглянувши матеріали

(строк іВИД покарання)

УСТАНОВИВ:

(підстави погодження або відмови у погодженні на ВИЇЗД засудженого(і) за межі України)

з «__ » 20__ р. по « » 20 ро' Я ознайомлений, що
зобов'язаний повідомити уповноважений орган з питань пробації про прибуття.

Ураховуючи викладене, відповідно до статей вважаю за
доцільне погодити (відмовити У погодженні) виїзд за межі України (потрібне підкреслити)
засудженому(ій), ~ _

(прізвище, ініціали)

(посада, найменування уповноваженого органу з шrraнь пробаціі) (підпис) (прізвище, ініціали)

мп.
Перший примірник одержав

(підпис)
« » 2О-----Р.

(прізвище, ініціали засудженого(і)



Додаток 10

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про притягнення до кримінальної відповідальності

видіупокарання

Засуджений(а) _
(прізвище, ім'я, по батькові)

допустив(ла) порушення порядку та умов відбування
_____________________________________ ~' а саме:

3 порядком та умовами відбування покарання був (була) ознайомлений(а)

« )} 20_р.
На підставі статт! Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений(а)

____________ попереджається, що у разі продовження порушення порядку
(прізвище, ініціали)

та умов відбування покарання він (вона) може бути притягнутий(а) до кримінальної

відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України.

Попередження мені оголошено «)} 20_ р.І ----

(підпис засудженого(і) (прізвище, ініціали засудженоro(ї»

(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації, звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

« )}__ ~ 20_ р.



Додаток 11
І
! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для
відбування призначеного покарання

(прізвище, ім'я, по батькові)
Засуджений(а) _

(УХI:lЛЯСГЬСЯ від виконання покладених на нього (неі) судом обов'язків, притягувався(лась)

до адмініс'rpаThlВНОЇвідповідальності за порушення громадського порядку,

перерахувати конкретні порушення та вказати ЇХ дату)

Засуджений(а) попереджений(а) про те, що у
(прізвище, ініціали)

разі подальшоф невиконання покладених на нього (неі) судом обов'язків або вчинення

правопорушень! що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його (й)
!

небажання стати на шлях виправлення (займатися доглядом, вихованням дитини),,,
уповноважений орган з питань пробації може надіслати до суду матеріали про скасування

звільнення від :відбування покарання з випробуванням і направлення засуджеНОГО(I)для

відбування приlзначеного судом покарання на підставі статті 78 (79, 104) Кримінального

У .. Ікодексу краши.

Попередження мені оголошено « » 20_ р.

(підпис засудженоro(і)
І

(прізвище, ініціали засудженоro(і)

(посада, найменуваннЯ уповноваженого органу з питань пробації, звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

« » 20_ р.



Додаток 12

Оцінка ризику вчинення
повторного кримінального правопорушення

період визиачений оціикою рівень ризику вчннення повториого правопорушеиня та
постановки
на облік

відповідиа кількість коитрольних заходів (явок на реєстрацію)

результати
першої ннзький середній внсокий
ОЦІНКИ

від 1 до 3 середня інтенсивність максимальна кількість максимальна кількість
місяців контрольних заходів контрольних заходів контрольн;{лзаходів

результати низькнй середній
чергової низькнй середній середній внсокнй
ОЦІнки

внсокий

мінімальна середня середня максимальна
від 3 до 6 інтенсивність інтенсивність інтенсивність кількість максимальна кількість
місяців контрольних контрольних контрольних контрольних контрольних заходів

заходів заходів заходів заХОДІВ
результати середній середиій
чергової ннзький низький середній високнй
оцінки високий високнй

від 6 мінімальна максимальна мінімальна максимальна середня максимальна

місяців до інтенсивність кількість інтенсивність кількість інтенсивність і' кількість

12 місяців контрольних контрольних контрольних контрольних контрольних контрольних
заходІВ заходів заходів заходІВ заходів заходів

Періодичність явок на реєстрацію з максимальною інтенсивнісno контрольних заходів -
2-4 рази на місяць;

періодичність явок на реєстрацію із середньою інтенсивнісno контрольних заходів - 1
раз на місяць;

періодичність явок на реєстрацію з мінімальною інтенсивністю контрольних заходів - 1-
2 рази на 3 місяці.

Про зміну періодичності явки на реєстрацію уповноваженим органом з питань пробації
виноситься постанова про встановлення днів явки на реєстрацію, яка оголошується
звільненому з випробуванням під підпис.



Додаток 13

директору _
(назва підприємспа, установи,

організації або уrювноваженого органу, адреса)

ПОВЩОМЛЕПНЯ

Відн.осн.о засуджен.ог.о (-.ої) д.о п.окарання у виді виправних р.обіт гр-на
(-ки)_____ на підставі Ч.__ Ст. Кримінальн.ог.о
к.одексу України д.о суду направлен.о кл.оп.отання для вирішення питання

--------------------------------------,(вказати причину)

у зв'язку із цим пр.ошу призупинити утримання к.оштів з й.ог.о(ії) зар.обітку з
« » 20 р. та видати відп.овідний наказ.

Пр.о не.обхідність п.одальш.ог.о пр.оведення відрахувань Вас буде
п.оВlд.омленод.одатк.ов.о.

(посада, найменуванняуповноваженого органу з питань пробації,звання)(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. _
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