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ПРО СПІВПРАЦЮ

між громадською організацією «______________________» і прокуратурою 
_________________________щодо організації та впровадження програми 
відновного правосуддя «Застосування медіації в кримінальних справах у ді-

яльності органів прокуратури»
м._____________  Дата___________

1. Підготовка умов для співпраці 
Громадська організація «_______________» (далі – ГО «_____________») 

взаємодіє з прокуратурою ___________________________ на підставі цієї уго-
ди про співпрацю. Вона визначає механізм спільної діяльності, юридичні межі та 
форму договору примирення.

2. Механізм співпраці та організація програм примирення між потерпілим та 
правопорушником

Прокурор __________________ на підставі угоди про співпрацю надає 
представнику ГО «__________________» – координатору програм примирен-
ня між потерпілим та правопорушником (далі – координатор) можливість роз-
містити детальну інформацію щодо діяльності ГО «____________________» 
та механізму примирення між потерпілим та правопорушником у приміщенні 
зазначеної прокуратури поруч з інформацією про розпорядок роботи органів 
прокуратури. 

Слідчий або прокурор в разі звернення координатора в конкретній кримі-
нальній справі зобов’язаний надати координаторові інформацію щодо сторін 
(прізвище, ім’я, по батькові, адреси та телефони), суть обвинувачення та факт 
того, чи визнав правопорушник свою участь у вчиненому злочині. Прокурор або 
слідчий передає інформацію координатору лише за повної згоди сторін і тільки 
після винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого та його 
допиту. 

Відповідно до ст. 121 КПК України, слідчий або прокурор попереджають ко-
ординатора щодо конфіденційності наданої інформації і відповідальності за роз-
голошення даних досудового слідства.

Координатор зобов’язаний не розголошувати інформацію у справі, одержану 
від слідчого або прокурора, і використовувати її винятково для досягнення при-
мирення.

3. Юридичні межі примирення та його наслідки. Механізм діяльності коор-
динатора ГО «_______________________»

Необхідним критерієм для можливості вирішення справи шляхом примирен-
ня є наявність потерпілого – фізичної особи, правопорушника (обвинуваченого) 
та визнання правопорушником (обвинуваченим) факту вчинення злочину. 

Оскільки закон (Кримінально-процесуальний кодекс України) передбачає 
правові наслідки дійового каяття, відшкодування шкоди потерпілому, прими-
рення як обставину, що пом’якшує покарання, а в разі вчинення нетяжкого зло-
чину – як підставу для закриття справи судом, ініціатива до примирення має 
виходити від правопорушника.

Правопорушник (обвинувачений) особисто звертається до ГО 
«_________________» з проханням про надання допомоги у примиренні з по-
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терпілим. Підставою для початку роботи координатора може бути письмове звернення правопоруш-
ника (обвинуваченого) до ГО «_______________________», якщо він перебуває під вартою.

Після одержання інформації від прокурора або слідчого, координатор передає її ведучому про-
грами примирення потерпілого та правопорушника і забезпечує своєчасне проведення програми до 
початку судового розгляду.

Ведучий зв’язується і зустрічається окремо з потерпілим, правопорушником та іншими зацікав-
леними у справі особами. Необхідними умовами для проведення зустрічі є: 

наявність потерпілого та правопорушника; • 
визнання правопорушником факту своєї участі у злочині; • 
добровільність участі сторін; • 
конфіденційність.• 

Коли ведучий визначить, що по даній справі можливе проведення програми примирення, він під 
час попередньої зустрічі зі сторонами пояснює їм мету програми, її процедуру та юридичні наслідки. 
Лише після попередньої зустрічі зі сторонами ведучий організовує їх спільну зустріч – процедуру 
примирення (медіації).

У процедурі примирення може брати участь будь-яка особа, присутність якої буде доцільна. На-
приклад, особа, яка є авторитетом для правопорушника і яка може позитивно вплинути на його по-
ведінку – батьки, друзі, сусіди, тренер і т. д. Представники служби по роботі з молоддю або соціаль-
ної служби для молоді також можуть бути присутніми на спільній зустрічі у випадку необхідності.

Результатом спільної зустрічі потерпілого та правопорушника є згода, до якої вони дійшли. Ця 
згода оформлюється у вигляді договору примирення, типову форму якого узгоджено спільно з пред-
ставниками прокуратури. 

4. Долучення документів. Наслідки долучення документів до справи
У випадку клопотання однією зі сторін про долучення договору примирення і документів, які під-

тверджують його виконання, до матеріалів справи, слідчий може прийняти рішення про можливість 
їх долучення до матеріалів справи. 

Прокурор або слідчий може використати результати примирення для винесення постанови про 
направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення підсудного від 
кримінальної відповідальності на підставі п. п. 1, 2, 3, 4 ст. 7-1 Кримінально-процесуального кодексу 
(КПК) України (закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 Кримінального 
кодексу (КК), з примиренням підсудного з потерпілим (ст. 46 КК), із застосуванням до неповноліт-
нього примусових заходів виховного характеру в порядку, передбаченому ст. 447 КПК, з передачею 
особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК).

Керівник громадської організації 
« _______________________________ »

П.І.Б. _____________________________

Підпис ____________________________

Прокурор 
__________________________________

П.І.Б. _____________________________

Підпис ____________________________




