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1. Служба пробації (далі – Служба) є органом Державної кримінально9виконавчої служби України.
Метою служби пробації є внесок у безпеку суспільства через заохочення правопорушників ставати зако9
нослухняними членами суспільства, ефективний контроль і нагляд за правопорушниками з метою змен9
шення рівня повторної злочинності, а також способом розвитку у правопорушників навичок, які сприя9
ють веденню позитивного способу життя та соціальної інтеграції/ реінтеграції. 

2. До складу служби пробації входять: 
— Департамент служби пробації;
— служба пробації Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя; служби про9

бації у районах, містах та районах у містах.
3. Служба пробації у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Вер9

ховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпо9
рядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами Адміністрації держав9
ної кримінально9виконавчої служби України, а також рішеннями місцевих органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.

Департамент служби пробації, служби пробації Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва
і Севастополя, служби пробації у районах, містах та районах у містах є юридичні особи, мають печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні
бланки, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в органах Державного казначейства України, а також
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України для зарахування коштів, відрахованих
із суми заробітку засуджених до покарання у виді виправних робіт.

4. Основними завданнями служби пробації є:
4.1. Забезпечення судів та інших зацікавлених державних служб високоякісною інформацією (досу9

дові звіти, доповіді про соціальне обстеження правопорушників) про особу, її соціальні обставини та ха9
рактеристики, що сприяє прийняттю адекватних судових та інших важливих рішень. 

4.2. Ведення персонального обліку осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі,
виконання яких чинним законодавством віднесено до компетенції служби та звільнених від відбування
покарання умовно9достроково.

4.3. Здійснення профілактично9виховного впливу та проведення соціальної роботи із засудженими
особами, запобігання вчиненню ними нових злочинів.

4.4. Розроблення, організація і здійснення нагляду за санкціями та заходами у громаді, а також забез9
печення ефективності їх виконання. 

4.5. Забезпечення практичної, фінансової, соціальної і психологічної допомоги та опіки, а також
проведення роботи з правопорушниками після звільнення, на основі методів соціальної роботи, на будь9
якому етапі протягом контактування правопорушника з системою судочинства.

4.6. Виявлення та розвиток особистості клієнта і соціальних ресурсів, які допоможуть йому успішно
повернутися в суспільство і вести законослухняний спосіб життя завдяки створенню позитивної
життєвої стратегії.

4.7. Розробка, впровадження та сприяння таким схемам, що дозволяють вивести обвинувачених із су9
дового переслідування шляхом:

– контролю та нагляду за правопорушниками, які перебувають під пробаційним наглядом;
– залучення правопорушників (та потерпілих від злочину) до програм відновного правосуддя (медіації)

та прийняття правопорушником особистої відповідальності за виправлення наслідків скоєного;
– підкреслення особистої відповідальності клієнтів за вирішення їхніх особистих проблем.
5. Принципи діяльності служби пробації:

ПОЛОЖЕННЯ про службу пробації*
Проект 

* Публікація видана в рамках Угоди про співробітництво між Харківським громадським центром «Молодь за демократію» та
Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за проектом «Розробка та законодавча підтримка системи пробації у
сфері ювенальної юстиції» (№ NGO/2005/016).



ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

32 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

5.1. Законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відпо9
відальність за дотримання етичних та правових норм під час роботи з клієнтом.

5.2. Повага до клієнта, його індивідуальної унікальності та людської гідності, недоторканість приват9
ного життя. 

5.3. Неупередженість, відкритість і відповідальність, а також повага до незалежності клієнта.
5.4. Добровільність: правопорушник сам вирішує, чи потрібна йому допомога, і добровільно звер9

тається по неї.
5.5. Легітимність: діяльність із пробації та медіації здійснюється згідно з відповідними законами.
5.6. Помірність втручання: застосування лише мінімально необхідної кількості сил або примусу; при9

ближення умов для клієнта у в’язниці, на пробації або у випадку інших санкцій, не пов’язаних із позбав9
ленням волі, до умов за межами системи кримінального судочинства.

5.7. Вчасність втручання: забезпечення ефективної реакції на правопорушення, ефективна робота зі
справою, установлення контакту із клієнтом на ранніх етапах кримінального переслідування. 

5.8. Послідовність втручання: робота з клієнтом вестися від стадії затримання до стадії пост9пенітен9
ціарного моніторингу та реінтеграції в суспільство. 

5.9. Прозорість: звітування перед відповідними органами, які беруть участь у процесі кримінального
судочинства, про перебіг роботи з клієнтом, а також надання клієнтам зрозумілої інформації про систему
та обставини, в яких вони опинилися в результаті вчинення злочину.

5.10. Мотивація: забезпечення активної участі клієнтів у виправленні наслідків злочину.
5.11. Залучення ресурсів громади: сприяння широкому залученню ресурсів громади до процесу ре9

соціалізації правопорушника, реінтеграції його в суспільство та відновлення стосунків в громаді, зокрема
через відшкодування наслідків злочину та примирення з потерпілою стороною.

5.12. Залучення жертви злочину: сприяння участі жертви в кримінальному процесі та відновлення
справедливості шляхом залучення її у програми відновного правосуддя.

5.13. Особиста відповідальність правопорушника: створення умов для прийняття особистої відпо9
відальності правопорушником за скоєне шляхом його залучення до програм відновного правосуддя
(медіації між потерпілим та правопорушником).

6. На службу пробації, відповідно до завдань, покладається виконання таких функцій:
6.1. Збір матеріалів, що характеризують особу правопорушника та підготовка соціального звіту до

судового розгляду.
6.2. Представлення соціального звіту в суді з метою рекомендації щодо визначення найбільш ефектив9

ного для даної особи виду покарання (позбавлення волі чи альтернативного покарання).
6.3. Виконання вироків суду, активний вплив на особистість засудженого і застосування до нього, пе9

редбачених законом, засобів виправлення і ресоціалізації, виховання законослухняного громадянина.
6.4. Здійснення контролю і нагляду за правопорушниками, які перебувають під пробаційним наглядом. 
6.5. Проведення початкових розшукових заходів у відношенні осіб, які перебувають на обліку і місце9

знаходження їх невідоме та направлення матеріалів до суду для оголошення таких засуджених у розшук.
6.6. Проведення спільно з органами внутрішніх справ, спостережними комісіями, службами у справах

неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді, відповідними громадськими організаціями, трудо9
вими колективами і громадськими вихователями індивідуально9профілактичної та виховної роботи із за9
судженими, а також звільненими умовно9достроково від відбування покарання. 

6.7. Здійснення контролю за правильністю виконання підприємствами, установами та організаціями
всіх форм власності вироків суду стосовно осіб, які перебувають на обліку.

6.8. Запобігання рецидивній злочинності серед клієнтів. Виявлення та проведення аналізу причин і
умов, що сприяють їм вчиняти нові злочини під час відбування покарання, вжиття в межах своїх повно9
важень заходів до їх усунення.

6.9. Створення ефективної системи профілактики правопорушень з боку клієнтів, посилення взаємодії
із правоохоронними органами щодо контролю за їх поведінкою. 

6.10. Підготовка та направлення до суду або органів прокуратури матеріалів з питань, що стосуються
виконання вироків суду та поведінки клієнтів. 

6.11. Внесення пропозицій до прокуратури та органів місцевого самоврядування про вплив на
керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності за невиконання вимог вироків суду
стосовно осіб, які перебувають на обліку.

6.12. Взаємодія з державними органами, громадськими організаціями, засобами масової інформації,
релігійними та іншими формуваннями з питань виконання вироків суду та проведення соціальної робо9
ти із клієнтами.
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6.13. Організація виконання законодавчих та нормативних актів, рішень колегії Державної криміна9
льно9виконавчої служби України, відомчих наказів та розпоряджень.

6.14. Інформування керівництва кримінально9виконавчої системи України з питань діяльності служ9
би та стану виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

6.15. Удосконалення форм і методів роботи, узагальнення, вивчення передового досвіду діяльності
служб пробації зарубіжних країн та впровадження його в роботі підпорядкованих органів.

6.16. Участь у реалізації кримінально9виконавчою системою України міжнародних програм і проектів,
приведення порядку виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, у відповідність до Євро9
пейських стандартів.

6.17. Організація і проведення серед населення роботи щодо роз’яснення законів, інших нормативних
актів, що стосуються питань виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, із залученням до
цієї роботи засобів масової інформації, а також видавництво власної кіно9, відео9 і друкованої продукції.

6.18. Організація діяльності центрів соціальної реабілітації засуджених (звільнених з місць позбавлен9
ня волі), а також виробничих майстерень. 

6.19. Сприяння клієнтам в отриманні освіти та навчанню їх робочим спеціальностям.
6.20. Надання допомоги сім’ям правопорушників із метою підтримки й покращення сімейних сто9

сунків правопорушників, а також зменшувати перешкоди соціальній інтеграції.
6.21. Проведення індивідуальних соціальних реабілітаційних програм, надання клієнтам консультації

з різних питань. 
6.22. Проведення із клієнтами тренінгів з формування навичок стримування емоцій і вміння спілку9

вання з людьми, розвивання у них гігієнічних навичок і потреби піклуватися за своє здоров’я.
6.23. Залучення клієнтів до участі у програмах відновного правосуддя (медіації). 
7. Функції служби пробації у сфері ювенальної юстиції:
7.1. Розробка, впровадження та сприяння таким схемам, що дозволяють змінити підхід до неповно9

літнього у кримінальному процесі з карного на відновний та виховний. 
7.2. Виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення та ресоціалі9

зації до неповнолітніх клієнтів.
7.3. Розробка та реалізація ефективних програм нагляду за неповнолітніми правопорушниками у

суспільстві, допомога неповнолітнім клієнтам до та після звільнення у дотриманні законослухняної по9
ведінки, зміна їх антисуспільної поведінки та сприяння реінтеграції у суспільство. 

7.4. Забезпечення практичної, соціальної і психологічної допомоги та опіки неповнолітнім клієнтам. 
7.5. Зменшення ризику вчинення повторних злочинів шляхом посилення позитивних якостей клієн9

тів, зокрема: упевненість у власних силах, самодисципліна, адекватна самооцінка в соціальному контексті
та застосування набутих навичок у практичному житті.

7.6. Відвідання виховних колоній, підготовка неповнолітніх клієнтів до дострокового звільнення,
підготовка місця для тимчасового їх проживання після ув’язнення. 

7.7. Залучення громадян, благодійних, релігійних та громадських організацій до процесу виправлення
і ресоціалізації неповнолітніх клієнтів, соціальної роботи з ними та їх сім’ями. 

7.8. Підтримка та сприяння розвитку волонтерській діяльності у сфері надання соціальної та психо9
логічної допомоги неповнолітнім правопорушникам.

7.9. Формування партнерських стосунків між різними організаціями, що мають відношення до про9
бації у сфері ювенальної юстиції: судами, прокуратурою, міліцією, адміністрацією установ виконання по9
карань, центрами допомоги сім’ї, службами у справах неповнолітніх, дитбудинками, центрами зайнятості,
медичними установами (лікування наркозалежності) та іншими соціальними службами. 

7.10. Організація діяльності центрів соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених, звільнених
умовно9достроково з місць позбавлення волі. 

7.11. Сприяння неповнолітнім клієнтам в отриманні освіти та навчанні робочим спеціальностям, на9
дання їм консультації з різних питань.

7.12. Навчання клієнтів жити самостійним життям, готування їх до законослухняної поведінки на волі.
7.13. Проведення тренінгів з формування у неповнолітніх правопорушників навичок стримування

емоцій і вміння спілкування з людьми, залучення їх до участі у програмах медіації. 
7.14. Відвідування шкіл, підтримання контакту з учителями, шкільною адміністрацією, проведення

лекцій та зустрічей з дітьми та їхніми батьками з метою попередження злочинності неповнолітніх. 
8. Служба пробації має право:
8.1. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та

організації незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що
належать до її компетенції.
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8.2. Одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від міністерств та інших цент9
ральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів вико9
навчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

8.3. Скликати за дорученням керівництва кримінально9виконавчої системи України в установленому
порядку наради, семінари.

8.4. Здійснювати в установленому порядку фотографування, звукозапис, кіно9 та відеозйомку роботи
з засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

8.5. Використовувати засоби масової інформації для доведення до громадськості оперативних повідом9
лень при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, факти злочинів та розшуку клієнтів, а
також проведення серед населення профілактики злочинності.

8.6. Визначати потребу в підготовці спеціалістів для служби, брати участь у формуванні навчальних
планів в навчальних закладах, що готують таких спеціалістів. 

8.7. Брати участь у визначенні тематики науково9дослідних робіт з питань здійснення контролю за ви9
конанням покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та забезпечувати разом із заінтересованими
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та науковими установами впрова9
дження їх у практику.

8.8. Користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту, міського, приміського і місцево9
го сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. 

8.9. Працівники служби пробації під час виконання службових обов’язків користуються правами, пе9
редбаченими Законом України «Про міліцію» та іншими законодавчими актами. 

8.10. Укладати договори та угоди, що не суперечать законодавству України, і не виходять за межі діяль9
ності Служби, входити з пропозиціями до органів влади, місцевого самоврядування та кримінально9ви9
конавчої системи України з питань діяльності Служби.

9. Служба пробації самостійно планує службову діяльність, забезпечує індивідуально9профілактичну
роботу із клієнтами через органи внутрішніх справ і адміністрацію підприємств, установ та організацій
всіх форм власності, на яких працюють засуджені.

10. Для аналізу та обліку результатів діяльності, правильного здійснення виконання покарань служба
пробації веде статистичну звітність у встановленому порядку та несе відповідальність за її достовірність. 

11. Служба пробації у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місце9
вими органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, органами внутрішніх справ, а також з відповідними
органами іноземних держав.

12. Департамент служби пробації підпорядковується керівнику кримінально9виконавчої системи Ук9
раїни.

13. Начальника Департаменту служби пробації призначає на посаду та звільняє з посади керівник
кримінально9виконавчої системи України. 

14. Начальник Департаменту служби пробації здійснює керівництво підрозділами органами і несе
відповідальність перед керівником кримінально9виконавчої системи України за виконання покладених
на службу завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності працівників підпорядкованих органів. 

15. Житлові приміщення працівникам служби пробації надаються позачергово в установленому по9
рядку: обласною, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та
виконавчими органами; з житлового фонду, збудованого (придбаного) на кошти Державної кримінально9
виконавчої служби України та інших джерел.

Працівникам служби пробації надаються службові житлові приміщення.
16. Пенсійне забезпечення працівників служби пробації здійснюється відповідно до Закону України

«Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб». При звільненні зі служби працівники служби пробації користу9
ються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військо9
вої служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

17. Працівникам служби пробації кримінально9виконавчої служби встановлюється пільговий залік
вислуги років для призначення пенсії – один місяць служби за півтора місяця.

18. На працівників служби пробації поширюються дія статей 22 і 23 Закону України «Про міліцію», а
також порядок і умови проходження служби та грошового забезпечення, передбачені для працівників ор9
ганів внутрішніх справ.

19. Персоналу служби пробації гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в за9
кладах охорони здоров’я Державної кримінально9виконавчої служби України.



Положення про службу пробації

№ 4, грудень, 2005 35

20. Фінансування та матеріально9технічне забезпечення служби пробації здійснюється відповідно до
законодавства за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законо9
давством джерел фінансування. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників служби пробації
затверджується законом України.

21. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації безкоштовно забезпечують підрозділи служби пробації службовими приміщеннями та засо9
бами зв’язку відповідно до нормативів.




