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6–7 грудня 2008 р. пройшла Перша міжна-
родна конференція з питань розвитку шкільної 
медіації «Моя безпечна школа» для координаторів 
шкільних служб порозуміння та кращих учнів-
медіаторів, залучених до роботи в даних службах. 
Конференція відбувалася в рамках Міжнародного 
проекту «Розв’язання конфліктів без насилля та 
популяризація відновних практик серед підліт-
ків». Даний захід проходив у місті Жмеринка 
Вінницької області. Мета конференції – презен-
тація результатів розвитку шкільних служб поро-
зуміння у регіонах України та обмін досвідом між 
учнями-волонтерами шкільних служб порозумін-
ня і педагогами, які координують їхню діяльність. 
На конференції також були презентовані майстер-
класи з проведення медіацій та кіл примирення і 
обговорення питань розвитку шкільної медіації.

У конференції взяли участь школярі з 
Вінниці, Жмеринки, Хмільника, Козятина та 
с. Войнашівка Барського району Вінницької 
обл., Пирятина Полтавської обл., Києва, 
Білої Церкви, Івано-Франківська, Одеси, АР 
Крим (Червоногвардійська, Старого Криму, 
Сімферополя), а також представники Росії та 
Польщі. Під час конференції відбулося підведен-
ня підсумків конкурсу творчих робіт на тему «Я і 
медіація», де шкільна служба розв’язання конфлік-
тів Пирятинського ліцею «Шанс РК» посіла 3-є 

місце в номінації «Презентація служб», а шкіль-
на служба розв’язання конфліктів Пирятинської 
спеціалізованої школи № 4 «Примирення» у 
номінації «Оригінальний жанр» здобула почесне 
1-ше місце. Також у рамках конференції прохо-
дило змагання на тему «Конфлікти вирішуємо 
разом», в якому учасники мали змогу презен-
тувати свою команду (конкурс «Презентація»), 
показати приклад вирішення конфлікту мирним 
шляхом (конкурс «Медіація») та представити гімн 
медіаторів (музичний конкурс). Участь у змаган-
ні взяли 16 команд-представників різних регіо-
нів України. Команда пирятинських медіаторів – 
Світлана Петриченко, Наталія Левченко, Віталіна 
Дорошенко, Дмитро Міхєєв, Олександр Гудзь та 
ВіталійГорбачов – здобула почесне 2-ге місце.

Реалізація програм відновного правосуддя 
не була б такою дієвою без підтримки голови 
Пирятинської районної ради О. П. Рябоконя, 
який є ініціатором впровадження в районі про-
грам відновного правосуддя як у шкільному серед-
овищі, так і в діяльності правоохоронних органів. 
Співпраця між представниками місцевого само-
врядування, громадською організацією, прокура-
турою Пирятинського району, РВ ГУМВС, а також 
службами та відділами райдержадміністрації спри-
ятиме зміцненню громади, порозумінню і прими-
ренню людей, які живуть на Пирятинщині.

Про утворення Координаційної ради зі впровадження відновного правосуддя 
в Пирятинському районі 

На виконання вимог Указу Президента України № 311/2008 від 08.04.2008 року «Про затверджен-
ня Концепції реформування кримінальної юстиції України», апробації та впровадження відновного 
правосуддя у Пирятинському районі та запровадження нових методів розв’язання конфліктів у 
громаді, 

Утворити Координаційну раду зі впровадження відновного правосуддя в Пирятинському районі 
та затвердити її склад. (Додаток № 1).

Затвердити Положення про Координаційну раду зі впровадження відновного правосуддя в 
Пирятинському районі. (Додаток № 2).

Голова 
районної ради          О. Рябоконь
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Рябоконь Олексій Петрович – голова районної 
ради, голова Координаційної ради;

Богатир Олеся Миколаївна – завідувач юридич-
ним сектором виконавчого апарату, районної ради; 
секретар Координаційної ради.

Члени ради:
Лелюх Володимир Миколайович – начальник від-

ділу освіти Пирятинської РДА;
Зайченко Майя Василівна – психолог-методист 

Центру практичної психології та соціальної роботи;
Нечипоренко Олексій Олександрович – начальник 

Пирятинського РВ ГУМВС України в Полтавській 
області (за згодою);

Богомол Іван Олександрович – прокурор 
Пирятинського району (за згодою);

Алещенко Ніна Петрівна – пом. прокурора 
Пирятинського району (за згодою);

Щегельська Наталія Миколаївна – директор 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді;

Безбородов Андрій Сергійович – ст. о/у КМСН 
Пирятинського РВ ГУМВС України в Полтавській 
області (за згодою);

Видріна Лариса Василівна – голова районної гро-
мадської організації «Жіночі ініціативи»;

Таран Ірина Олексіївна – член районної громад-
ської організації «Жіночі ініціативи»;

Бойко Максим Вікторович – юрист.

Заступник голови районної ради Г. Вельбой 

Додаток № 1
до Розпорядження голови районної ради № _____ від 16.01.2009 року

СКЛАД
Координаційної ради зі впровадження відновного правосуддя

в Пирятинському районі.

Додаток № 2
до Розпорядження голови районної ради № _____ від 16.01.2009 рокуПроект

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду зі впровадження відновного правосуддя

в Пирятинському районі

1). Загальні положення
1.1. Координаційна рада з впровадження відновного 

правосуддя в Пирятинському районі (далі – КР) ство-
рюється районною радою на виконання вимог Указу 
Президента України № 311/2008 від 08.04.2008 року 
«Про затвердження Концепції реформування кримі-
нальної юстиції України», з метою апробації та впро-
вадження відновного правосуддя в Пирятинському 
районі та запровадження нових методів розв’язання 
конфліктів у громаді.

 1.2.У своїй діяльності КР керується чинним зако-
нодавством України, постановами, розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими 
нормативними документами.

1.3. Очолює КР голова районної ради, який при-
значається відповідним рішенням.

2). Основні завдання Координаційної ради
2.1. Координація діяльності щодо реформуван-

ня системи кримінальної юстиції через застосуван-
ня процедур відновного та примирного правосуд-
дя в громаді, долучення до цього органів місцевого 
самоврядування. 

2.2. Співробітництво у сфері розробки, апробації та 
впровадження у школах району програм відновного 
правосуддя, створення та ефективне функціонування 
шкільних служб розв’язання конфліктів.

2.3. Дослідження проблеми підліткової злочин-
ності шляхом проведення моніторингу ситуації зло-

чинності серед неповнолітніх, визначення шляхів їх 
поліпшення.

2.4. Сприяння забезпеченню громади послугами 
безоплатної первинної правової допомоги. 

2.5. Сприяння соціальній рекламі, інформаційній 
діяльності, спрямованих на реалізацію заходів з впро-
вадження відновного правосуддя і профілактики під-
літкової злочинності в громаді. 

3). Організаційні засади діяльності Координаційної 
ради

3.1. Робота КР здійснюється на громадських заса-
дах. До роботи на громадських засадах залучаються 
фахівці, які сприяють якісному виконанню завдань 
КР.

3.2. У своїй діяльності КР керується принципом 
колегіальності.

3.3. Засідання КР проводяться за рішенням голови 
КР, але не рідше, ніж раз на квартал.

3.4. Припинення діяльності КР відбувається за 
рішенням районної ради.

3.5. КР має право обговорювати питання та при-
ймати рішення за наявності більшості членів КР.

3.6. Рішення вважаються прийнятими, якщо за 
нього проголосували більшість членів КР, присутніх 
на засіданні.

Заступник голови районної ради Г. Вельбой




