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ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ
ПРИ СКАСУВАННІ ІСПИТОВОГО СТРОКУ
ЗАСУДЖЕНИХ
Автухов Костянтин Анатолійович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та кримінальновиконавчого права Національного
юридичного університету імені Ярослава мудрого, старший науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Серед функціональних завдань органів пробації контроль за особами, до яких застосовано іспитовий строк при звільнені від відбування
з випробуванням займає левову частку діяльності. Станом на 1 грудня
2020 р. серед 59,8 тис осіб, що перебувають на обліку органів пробації,
48,4 тис осіб – це звільнені від відбування покарання з випробуванням.1
Вкрай актуальними є питання обставин та питань скасування іспитових строків у відповідних осіб. На жаль, можна констатувати наявність
ряду методичних рекомендацій, що були підготовлені для вирішення
дискусійних питань.
Так, Державною установою «Центр пробації» було підготовлено та
направлено до підпорядкованих підрозділів Рекомендації та роз’яснення
щодо алгоритму дій у разі відмови судом в задоволенні подань на скасування іспитового строку.
Основні питання зумовлені двозначністю тлумачення й застосування
положень ст. 166 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК
України), зокрема таких:
(…)
«2. Подання про скасування звільнення від відбування покарання
з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання вноситься до суду після застосування уповноваженим
органом з питань пробації до засудженого письмового попередження
1

https://www.probation.gov.ua/?page_id=3243#1607441381237‑f49178e9‑e677
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про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням
і направлення для відбування призначеного покарання.
3. У разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, визначених законом та покладених
на нього судом, 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 і направлення для відбування призначеного
покарання.
Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою
адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, є вчинення засудженим протягом іспитового строку трьох
і більше таких правопорушень.
(…)
6. У разі відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням повторне направлення
до суду такого подання здійснюється після застосування до засудженого
повторного письмового попередження про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування
призначеного покарання».
Аналогічні норми містяться й у Порядку здійснення нагляду та
проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, затвердженому наказом Міністерства
юстиції України від 29.01.2019р. № 272/5:
(…)
«3. У разі якщо звільнений з випробуванням продовжує не виконувати обов’язки або вчиняє адміністративні правопорушення після застосування до звільненого з випробуванням письмового попередження,
уповноважений орган з питань пробації вносить до суду клопотання про
скасування звільнення від відбування покарання і направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання».
Як свідчить практика, складність для працівників становить питання, скільки ж має вчинити адміністративних правопорушень суб’єкт
пробації після оголошення попередження або відмови судом у задоволенні
подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням для того, щоб це стало підставою для направлення нового
подання з цього приводу.
6

Загальний алгоритм дій в подібних ситуаціях регламентований ст. 166
КВК України та є таким:
1. За умов, визначених у статті 166 КВК України, в уповноваженого
органу з питань пробації з’являється обов’язок звернення до суду з відповідним поданням: «уповноважений орган з питань пробації вносить
до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання
з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного
покарання» (норма викладена імперативно – «вносить», а не «має право
внести»).
2. У частині 6 ст. 166 КВК України закріплено алгоритм дій у разі
відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням (причому – незалежно від підстав
такої відмови, бо положення закону є недвозначним – загалом «у разі
відмови»).
Втім, наведені рекомендації та положення та рекомендації не до
кінця знімають питання практичного застосування інституту скасування
іспитового строку, про що свідчить судова практика.

ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ
ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Білоус Каріна Станіславівна
аспірантка НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса України

При вирішенні будь-якої проблеми має бути певний орієнтир, якому
ми повинні відповідати, так от у кримінально-виконавчому праві одним із таких орієнтирів виступають Європейські пенітенціарні правила
[1], які декламують, що процес підготовки засуджених до звільнення
повинен починатися якомога раніше після поміщення засудженого в колонію. Робота, яка надається засудженим повинна сприяти підтримці
або розвитку навичок, які дозволять йому заробляти собі на життя
після звільнення. Виправні заклади повинні максимально підготувати ув’язнених до умов нормального професійного життя на свободі.
Однак на сьогодні у нас є проблеми і з першим, і з другим, і з третім.
Відповідно до національного законодавства підготовка засуджених до
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звільнення починається за 90 днів до планованої дати звільнення [2].
Протягом цих трьох місяців виправні установи, за допомогою органів
пробації, органів місцевого самоврядування, соціальних служб, центру
зайнятості повинні по максимуму вирішити ті проблеми, які у засудженого вже є, або можуть виникнути після звільнення. Зокрема по
можливості подальшого працевлаштування, то законодавством передбачено, що адміністрація виправної установи в цей період проводить
індивідуальні бесіди з ув’язненими з метою з’ясування їх подальших
планів з працевлаштування [3]. Можливо хтось зазначить місце роботи,
яке у нього було до ув’язнення, або у нього вже сформовані якісь нові
варіанти працевлаштування, або ж скаже що варіантів немає. На підставі цього готується повідомлення до органів пробації, які в свою чергу
опрацьовують варіанти працевлаштування запропоновані засудженими,
якщо вони були, якщо ні, або якщо за запропонованими варіантами
була відмова, то органи пробації спільно з органами місцевого самоврядування та центром зайнятості організовують заходи щодо сприяння
працевлаштуванню.
Проте на практиці цей механізм виглядає дещо інакше і зазвичай має
значну формалізованість. Проведене мною соціологічне дослідження
в рамках якого були опитані колишні засуджені та засуджені, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі та знаходяться на етапі
підготовки до звільнення, персонал установ виконання покарань, який
бере участь у такій підготовці, персонал органів пробації, співробітники
центру зайнятості, колишні співробітники УВП та представники бізнесу,
які успішно практикують працевлаштування колишніх засуджених, дає
підстави зробити висновок, що основними причинами наявності проблеми працевлаштування є те, що по‑перше, ми маємо суспільство яке
в своїй більшості не готове до зустрічі колишніх засуджених. По-друге,
ми маємо механізми працевлаштування, які не працюють. По-третє, координація та взаємодія між органами, які законодавчо повинні взаємодіяти
між собою для вирішення проблеми працевлаштування або взагалі не
взаємодіють або це дуже ускладнена взаємодія.
Як бачимо, проблема є комплексною і відповідно вирішувати її потрібно теж комплексно. З того, що робить держава протягом останніх
років, то вона якось намагається впливати на механізми, наприклад у 2020
році були внесені зміни в законодавство [4], дозволивши засудженим
добровільно укладати договори як цивільно-правового характеру так
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і трудові з ФОПами і юрособами в порівнянні з тим, що раніше вони могли працювати тільки на підприємствах, які визначалися адміністрацією
виправної установи і, як правило, не оформлялися офіційно [5]. Це дуже
великий прогрес, який надасть можливість не втратити навики під час
перебування в колонії, в результаті чого збільшиться їх попит на ринку
праці та вони матимуть більше можливостей працевлаштуватися після
звільнення, але щоб це якось суттєво вплинуло на загальну проблему
працевлаштування засуджених після звільнення, то ні. Чому так? Мені
здається що вирішувати цю проблему шляхом впливу тільки на механізми
не готуючи при цьому суспільство для прийняття колишніх засуджених
і не вирішуючи проблему взаємодії органів в процесі працевлаштування не зовсім правильно. Тому при вирішенні цієї проблеми має діяти
триєдина системи (зміна механізмів – зміна ставлення – поліпшення
координації та співпраці).
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Білоус К. С. Працевлаштування засуджених після звільнення з місць
позбавлення волі як одна з умов успішної ресоціалізації. Закон
і обов’язок. 2020. № 29. С. 7. URL: https://kvs.gov.ua/wp-content/uploads/
2020/09/Zakon-i-obovyazok_29.pdf?fbclid=IwAR1KJDa4-00jEiockSwMt9nmmnI8iBtxeaz05M87ovCx-EtRHmkH50Y_2U (дата звернення
16.12.2020 р.)
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДОСУДОВОЇ, НАГЛЯДОВОЇ
ТА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПРОБАЦІЇ
Васюк Віктор Анатолійович
заступник директора Державної установи «Центр пробації»

Метою української пробації є насамперед, забезпечення безпеки
суспільства шляхом виправлення засуджених та запобігання вчиненню
ними повторних кримінальних правопорушень. Звідси й формується її
філософія, що полягає у зміні свідомості правопорушника без його поміщення в місця позбавлення волі, а також свідомості суспільства.
Законом України «Про пробацію» визначено три види пробації – досудову, наглядову та пенітенціарну пробацію.
Завдання досудової пробації – забезпечити суд формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом
рішення про міру його відповідальності.
Отже, встановлення взаємин із правопорушником може розпочинатися під час складання досудової доповіді, якщо потреба в ній буде
визначена судом та відповідно до вимог ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) постановлена ухвала.
Під час складання досудової доповіді працівник органу пробації вивчає
соціальне оточення обвинуваченого, його характеристику, що може вказати на ймовірну причину вчинення кримінального правопорушення, за
допомогою чого робиться висновок про можливість виправлення особи
без ізоляції від суспільства. Важливе значення в дослідженні особистості
обвинуваченого мають різного роду бесіди з правопорушником, його
близькими, рідними, колегами та друзями. Тому виконання цієї функції
вимагає від працівників пробації постійного вдосконалення навичок зі
встановлення контакту та проведення інтерв’ювання.
З початку року органами пробації було підготовлено 23,6 тис. досудових доповідей, з яких у 83% випадках надано висновок про можливість
виправлення без ізоляції від суспільства. Переважно позиція суду тотожна
висновку органу пробації, з 92% вироків, які надходять на виконання
відносно осіб, стосовно яких складалася досудова доповідь, був наданий
«позитивний висновок». Проте, про прогрес досудової пробації говорити
ще зарано, оскільки в поточному році кількість запитів суду на досудову
доповідь зменшилась, порівнюючи з минулим роком (з 3 тис. зменшилась
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до 1,5 тис. на місяць). З огляду на це, виникає потреба у дослідженні
причин такої ситуації.
Після призначення судом покарання, не пов’язаного з ізоляцією від
суспільства розпочинається наглядова пробація, яка застосовується до
найбільшої категорії засуджених осіб, які перебувають на обліку, зокрема,
це засуджені до покарання у виді громадських і виправних робіт, заборони обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності,
засуджені до позбавлення або обмеження волі, звільнені від відбування
призначеного покарання з випробуванням.
Нагляд полягає у контролі за дотриманням обов’язків, які визначені
для засудженої особи законом, а також покладені судом, який поєднується
з соціально-виховною роботою.
Таким чином, після постановки засудженого на облік органу пробації
розпочинається, так зване, «ведення випадку». Зокрема, окрім здійснення
контролю за дотриманням обовʼязків, персоналом проводиться оцінка
ризиків учинення засудженою особою повторного кримінального правопорушення, проводиться мотиваційне інтерв’ювання і консультування
засуджених, визначаються криміногенні потреби правопорушника та відповідно рівень необхідного втручання, визначаються можливості державних і недержавних інституцій у соціальній сфері, місцевої громади, які
можуть надати послуги засудженій особі. Усі ці заходи відображаються
в індивідуальному плані роботи з засудженою особою.
Наразі на обліку пробації перебуває ХХ засуджених осіб, ХХ %
з цієї кількості – це засуджені, звільнені від відбування покарання з випробуванням.
Поряд з амбітними цілями, які стоять перед персоналом пробації,
звичайно є й багато питань, що потребують вирішення для однакового
тлумачення положень чинного законодавства.
Приміром, на обліку органів пробації перебувають засуджені, яким
покарання у виді штрафу у звʼязку з його не сплатою замінено громадськими роботами. У цьому році стосовно 250 таких засуджених перед
органами Національної поліції було ініційовано питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності через ухилення від відбування
громадських робіт.
У 34% випадках правоохоронні органи вже розглянули матеріали та
дійшли висновку про відсутність в діях засуджених складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 389 Кримінального кодексу
України (далі – КК України). До того ж, зазначене аргументовано тим,
що засуджені не є субʼєктом злочину.
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Органи прокуратури погоджуються з такою позицією, у тому числі
посилаючись на постанову Верховного Суду України від 12.04.2012 року
(справа № 5–1 кс12), в якій розʼяснено, що субʼєктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 389 КК України, може бути лише особа, засуджена до громадських чи виправних робіт, тобто така, якій одне з цих покарань було
призначено вироком суду, а не та, яка відбуває це покарання на підставі
інших судових рішень. У цій постанові Верховний Суд України повʼязує
свою позицію з положеннями ч. 5 ст. 52 КК України, за змістом якої
кримінальна відповідальність за ухилення від покарання, не повʼязаного
з позбавленням волі (ст. 389, 390 КК України), настає за умови, що таке
покарання призначено вироком суду.
До того ж невілюється головний принципів кримінально-виконавчого
законодавства та виконання і відбування покарань щодо невідворотності
виконання і відбування покарань.
Також серед суб᾽єктів пробації, а також серед засуджених до штрафу,
які перебувають на обліку органів пробації, є засуджені, яким покарання
призначено у межах затвердженої відповідно достатті 475 КПК України
угоди про примирення або визнання винуватості (таких осіб близько
7 тис.).
У випадках, коли зазначена категорія засуджених ухилялася від сплати штрафу або від виконання обов᾽язків, покладених судом, органами
пробації до судів вносилися клопотання щодо вирішення питання заміни штрафу іншим покаранням або вирішення питанняпро скасування
випробувального строку.
Нині набуває практика, коли суди відмовляють у розгляді зазначених клопотань, мотивуючи, що відповідно до ст. 476 КПК України
уповноважені органи з питань пробації не є суб’єктами звернення до
суду відносно осіб, стосовно яких затверджено угоду про примирення
або визнання винуватості.
Судами звернено увагу, що право порушувати питання про відповідальність зазначеної категорії засуджених осіб, у звʼязку з їх ухиленням
від відбування покарання, мають потерпілий або прокурор.
Проаналізувавши законодавство, слід зазначити, що:
з одного боку, відповідно до змісту ч. 1 ст. 471, ч. 1 ст. 472 КПК України, умовами угоди, крім іншого, є реалізація самого факту звільнення
особи судом від відбування покарання з випробуванням, узгодження
покарання. Саме ж випробування, тобто визначені та покладені судом
обов’язки та тривалість іспитового строку або ж сплата штрафу не є предметом домовленостей сторін.
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Зазначене підтверджується положенням постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 11.12.2015 р. № 13 (абзац 5 пункту 12), де зокрема зазначено,
що «обов’язки, які покладаються на особу, яку звільнено від відбування
покарання з випробуванням згідно з ч. 3 ст. 75 КК України визначаються
виключно судом».
Таким чином, невиконання обов’язків, які покладає суд на особу,
звільнену від відбування покарання з випробуванням, передбачає застосування ч. 2 ст. 78 КК України та направлення засудженого для відбування
призначеного покарання.
Несплата засудженим штрафу, у визначений строк, передбачає застосування ст. 26 КВК України, відповідно до якої суд за поданням
уповноваженого органу з питань пробації розглядає питання про розстрочку несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу
покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавленням волі
відповідно до Закону.
Порядок виконання цього та інших видів покарань не має прямого
стосунку до виконання (невиконання) угоди про примирення або визнання винуватості.
Отже, звернення до суду для вирішення питання скасування випробувального строку або заміни штрафу іншим покаранням, незалежно
від того, яким вироком суду засуджено особу, належить до компетенції
уповноважених органів з питань пробації. До того ж виключень для засуджених, стосовно яких вироком затверджено угоду про примирення
або визнання винуватості, законодавством не передбачено.
З другого боку, є твердження про те, що ухилення засудженого від
виконання призначених йому обов᾽язків або від відбування покарання
фактично є невиконанням угоди, у разі доведення чого, наслідком має
бути скасування вироку, а отже повинна бути окрема, від передбаченої
Кримінально-виконавчим кодексом України, процедура звернення до
суду.
Третій вид пробації – пенітенціарна, завданням якої є підготовка
осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі
на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним місцем проживання,
госпіталізація до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до
життя в суспільстві.
Момент звільнення засудженого має досить важливе значення для
нього, оскільки він стикається з переліком проблем, які самотужки
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розвʼязати не просто. Нерідко людина, зіштовхнувшись із низкою проблем (відсутність житла, роботи, довіри з боку близьких), втрачає надію
і повертається знову в місця позбавлення волі, але вже на більш тривалий
термін. Саме тому, для надання своєчасної допомоги і підтримки засуджених, реалізовуються заходи пенітенціарної пробації. Така допомога
полягає у належному «поверненні» такої особи до соціуму після тривалої
чи короткострокової ізоляції від суспільства. Працівники органів пробації
стають координаторами процесу підготовки до звільнення та реінтеграції
таких осіб із фокусом на трудовому та побутовому влаштуванні колишніх
засуджених.
Список використаних джерел:
1. 	 Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року № 160 – VIII. Відом. Верхов. Ради України. 2015. № 13. ст. 93.
2. 	 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року
№ 2341‑III. Відом. Верхов. Ради України. 2001. № 25–26. ст. 131.
3. 	 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651‑VI. Відом. Верхов. Ради України. 2013. № 9–10.
№ 11–12. № 13. ст. 88.
4. 	 Кримінально-виконавчій кодекс України: Закон України від 11 липня
2003 року № 1129‑IV. Відом. Верхов. Ради України. 2004. № 3–4. ст. 21.

ПЕНІТЕНЦІАРНА ПРОБАЦІЯ В УКРАЇНІ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гальцова Олена Володимирівна
кандидат юридичних наук, науковий
співробітник відділу дослідження
проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ вивчення
проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України

Пробація є невід’ємним елементом системи кримінальної юстиції
у переважній більшості європейських країн. Ще у 1951 р. Резолюція Ради
ООН з економічних і соціальних питань визначила пробацію як «режим
поміщення на випробувальний термін певної частини засуджених» і ре14

комендувала її для широкого використання у національній кримінальній
юстиції країн з різними правовими системами. Крім того, зазначалося, що
пробація передбачає широкий перелік дій та форм втручання, які включають наставництво та допомогу, спрямовану на соціальне включення
правопорушника, так само як і на убезпечення суспільства.
Одним із міжнародних документів, що визначає європейські принципи пробації, стала Рекомендація № СМ/(2010)1 КМРЄ про Правила Ради
Європи з пробації. Відповідно до понять, визначених у Європейських
Правилах з пробації, пробація відноситься до застосування у суспільстві
санкцій та заходів, визначених законом і накладених на правопорушника.
Вона включає коло заходів та засобів виховного впливу, таких як нагляд,
контроль і надання допомоги, метою яких є залучення засудженого до
суспільного життя, а також забезпечення безпеки суспільства». Указані
Рекомендації передбачають різні функції органів пробації, такі як: доповідь суду; громадські роботи; здійснення нагляду; робота з сім’єю засудженого; електронний моніторинг; у тому числі і постпенітенціарний
контроль та ін.
Відповідно до Європейських правил пробації, залежно від особливостей національної правової системи, робота органу пробації може
також включати: 1) забезпечення інформацією та надання порад судовим
та іншим органам з метою прийняття останніми найбільш адекватних
та обґрунтованих рішень; 2) надання соціальних послуг засудженим до
позбавлення волі з метою підготовки їх до звільнення; 3) супровід та
допомога осіб, умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі;
4) впровадження процедур медіації; 5) надання допомоги потерпілим
від злочинів.
Безумовно, створення системи пробації в Україні відбувалося з урахуванням вивчення позитивного досвіду пробації зарубіжних країн, а також
із визначенням переліку функцій, які реально можуть здійснюватися
службою пробації з урахуванням реалій соціально-економічних умов.
Внаслідок запровадження пробації в Україні ми одночасно отримали
і новостворений соціальний інститут, що працює разом з кримінальновиконавчою системою, і багатофункціональну систему, що реалізується
як процес виконання кримінального покарання; як процес виправлення
та розвитку особистості засудженого; як форма соціально-правового
контролю; захід попередження правопорушень під час відбування покарання і рецидиву злочинів після звільнення, а також засіб ресоціалізації
засуджених.
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Приймаючи Закон України «Про пробацію», законодавець мав на
меті створити службу пробації, яка застосовувала б заходи соціальної
реабілітації засуджених, соціальної допомоги, ресоціалізації, заходи
соціальної підтримки та контролю. Усе це повинно попередити повторне вчинення злочинів, а сама пробація наділена значно ширшим
обсягом повноважень, які не спрямовані на формальні правовідносини
реєстрації, обліку чи контролю. Зокрема, важливим стало запровадження
пенітенціарної пробації та закріплення у ст. 11 Закону України «Про
пробацію», під якою розуміють підготовку осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк,
до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб
після звільнення за обраним ними місцем проживання. Безумовно, це
є позитивним рішенням держави стосовно засуджених, особливо тих,
які тривалий час відбували покарання. На це указується і у Мінімальних
стандартних правилах поводження з в’язнями, що перед завершенням
терміну покарання бажано вжити заходи до поступового повернення
в’язнів до життя в суспільстві.
Це пов’язується із тим, що їх адаптація до життя на волі в сучасних
умовах може бути досить складною. Більшість засуджених звикають
під час відбування покарання отримувати все від держави, тому у подальшому у таких осіб фактично зникає бажання до самореалізації та
саморозвитку, а звільняючись з установи, вони не можуть позбавитися
психологічно від звички залежати від вказівок як діяти адміністрації
установ виконання покарань. До того ж, окрім внутрішніх психологічних чинників, засудженим, що звільнилися із місць позбавлення волі
зіштовхуються із байдужим, а іноді, навіть й відвертим ігноруванням та
неприйняттям як самих близьких людей, так і суспільства. Як наслідок
колишні засуджені опиняються сам на сам із купою невирішених проблем, таких як пошук житла, роботи, навчання та, взагалі, відсутність
засобів до існування. Тому, безумовно, від того, як швидко та успішно
будуть вирішені ці проблеми, й буде залежати чи існує ризик вчинення
ними нових злочинів, а також їх адаптація у суспільстві. В результаті
цих невирішених проблем, особи, які звільнилися з установ виконання
покарань, змушені вчиняти кримінальні правопорушення. Саме з метою
мінімізації цих ризиків в Україні і було запроваджено пенітенціарну
пробацію.
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Рішення законодавця про утворення пенітенціарної пробації є якісно
новим підходом до виправлення не лише осіб, які засуджені до альтернативних видів покарання, а й засуджених, які утримуються у місцях позбавлення або обмеження волі, з метою подальшої їх адаптації
у суспільство. Саме уповноважені органи з питань пробації сприяють
засудженим, які готуються до звільнення у визначенні намірів щодо
місця проживання після звільнення, допомагають в працевлаштуванні
працездатним особам, залучають до роботи з влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших установ (закладів) соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб, закладів
соціального обслуговування, сприяють в наданні соціальних послуг.
Тобто здійснюють комплекс заходів із соціальної підтримки звільнених осіб. А допомогу в цьому надають установи виконання покарань,
територіальні органи з питань соціального захисту населення, органи
поліції, заклади охорони здоров’я. Адже тільки спільна напружена праця із застосуванням соціальної реабілітації та позитивне ставлення до
колишніх засуджених дозволяють мотивувати останніх до законослухняного способу життя та допомагають у подоланні негативних проявів
протиправної поведінки.
Як вбачається, роль пенітенціарної пробації є неоціненною для
системи виконання покарань. Незважаючи на те, що пенітенціарна пробація нині перебуває на стадії свого становлення, проте вона виконує
надзвичайно важливі функції та має значення не тільки для держави, але,
в першу чергу, для засудженого. Так, згідно даних у розрізі пенітенціарної
пробації, станом на 1 січня 2020 р. було вирішено позитивно у: 82% випадках питання щодо місця проживання та у 95% попередньо погоджено
питання щодо працевлаштування після звільнення.
Отже, пенітенціарна пробація є своєрідними проявом гуманності та
людяного ставлення до засудженого, оскільки завдяки їй збільшується
шанс успішного виправлення, дозволяє зберегти важливі та необхідні
соціальні зв’язки, створити чи зберегти родину, отримати роботу після
відбуття покарання та дозволяє уникнути знову опинитися в місцях
позбавлення волі внаслідок безвихідної ситуації та неможливістю
власноруч вирішити усі свої проблеми після звільнення з місць позбавлення волі.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБОРУ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ
Дем’яненко Юлія Олександрівна
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології, Академія
Державної пенітенціарної служби
Разумейко Наталія Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент,
начальник кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін, Академія Державної пенітенціарної служби

Використовуючи біографічний метод дослідження особистості,
збільшуються шанси виявлення та опису на життєвому шляху особистості нестандартних, відмінних від загальноприйнятих умов існування
та детермінуючих поведінку факторів, які могли б розкрити внутрішню
сутність підсудного з подальшим винесенням не тільки об’єктивного
вироку, але і адекватного покарання з використанням в подальшому пробаційних програм відновідно до потреб. Однак, у даного методу є і свої
недоліки, так науковці до них відносять відсутність репрезентативності,
суб’єктивну забарвленість спогадів; незнання і неврахування соціального
контексту, що обумовлює формування особистості загалом, тому при
складенні досудової доповіді офіцер пробації має якомога об’єктивніше
підійти до вивчення життєвого шляху особистості, виявляти та аналізувати життєві ситуації, що могли вплинути на формування характеру та
відповідних патернів поведінки досліджуваного.
Ефективість біографічного методу пов’язують із специфічним тлумаченням думок, установок, мотивів особистості, які інтерпретуються
як самою досліджуваною особою так і дослідником. Крім того, однією
з сильних діагностичних сторін біографічного методу вважається його
здатність прогнозувати та інтерпретувати перебіг та розвиток подальшого
життєвого сценарію, за умов врахування вікових особливостей, аналізу
подій, вчинків, рішень і почуттів особистості в минулому.
Всі існуючі методи збору біографічної інформації умовно можна
поділити на дві групи:
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перша група – це біографічні дослідження, спрямовані на вивчення
життєвого шляху особистості на основі безпосередньої взаємодії з нею,
ця група методів представлена методиками: каузометрія Є. І. Головахи,
О. О. Кроніка, Р. А. Ахмерова, психологічна автобіографія Є. Ю. Коржової,
вчування І. П. Манохи. О. Л. Музикою розроблена методика дослідження
ціннісної сфери особистості, що ґрунтується на аналізі життєвого шляху,
В. О. Климчуком розроблена процедура математичного моделювання
життєвого шляху особистості на базі каузометрії;
друга група – біографічні дослідження, в межах яких вивчається
життєвий шлях особистості без безпосередньої взаємодії з нею. В цьому
випадку йдеться мова про аналіз історичних постатей.
З точки зору підготовки досудової доповіді нас цікавить саме теоретична основа першої групи методів. І перша і друга група передбачає
використання наступних методів збору информації:
– автобіографічні методи та методики;
– методів вивчення біографічних продуктів діяльності особистості;
– вивчення свідчень очевидців і близького оточення особистості.
Для досягнення головної мети досудової доповіді – забезпечення
суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття
судового рішення про міру покарання, необхідно неформалізовано підходити до її скаладення з урахуванням усіх ключових моментів розвитку
та становлення особистості обвинуваченого.
Сучасні біографічні методики пропонують вивчати особистість в контексті історій та перспектив її індивідуального розвитку. Завдяки цьому
способу збору даних можлива реконструкція значимих для особистості
подій, відбувається аналіз причинно-наслідкових зв’язків, послідовності
різноманітних подій, прогноз їх впливу на подальше життя.
При складанні досудової доповіді офіцер має звернути увагу на події,
що виникали під час становлення особистості, так, науковці зазначають,
що у найзагальнішому вигляді внутрішня дезадаптивність особистості,
ступінь її маргінальності зростає у наступних випадках:
1) втрати бажаного об’єкта (наприклад, дитина позбувся батьків,
близьких друзів, схвалення кимось і т. д.);
2) втрати любові;
3) втрати особистістю самої себе (звільнення з роботи, коли кар’єра
була головною метою життя , публічне осміяння і т. д.) [1].
Дослуджуючи особистість слід особливу увагу приділити раннім
рокам її становлення. Дитячі роки особливо важливі для аналізу об19

стежуваного, навіть якщо за своїм віком він занадто далекий від них.
Дитинство важливо для аналізу будь-якої особистості, так як в цей
період активно формуються життєві цілі, установки. Ситуації розвитку
особистості в дитячі, юнацькі роки можуть зумовити модель поведінки
особистості в зрілому віці.
Досліджуючи життєвий шлях особистості слід дотримуватись методології збору діагностичного матеріалу, аби уникнути суб’єктивності
та не пропустити ключових подій життя, які могли бути психологічно
витиснені з пам’яті досліджуваного.
Н. Дензин запропонував загальну схему аналіз та опису історій життя
яка може слугувати орієнтиром у роботі з біографічними даними:
1 – вибір дослідницької проблеми і гіпотези, які можуть бути досліджені та перевірені за допомогою історій життя;
2 – відбір суб’єкта чи суб’єктів дослідження, визначення форми збору
біографічного матеріалу;
3 – опис об’єктивних подій і переживань з життя суб’єкта дослідження, які мають відношення до визначеної проблеми. Оцінка цих подій
з точки зору різних джерел і перспектив;
4 – збір інформації щодо суперечливих фактів біографії, інтерпретація
цих фактів суб’ектом дослідження;
5 – аналіз тверджень та повідомлень з точки зору їх внутрішньої та
зовнішньої валідності, достовірність джерел;
6 – прийняття рішення щодо достовірності джерел і встановлення
пріоритетних джерел для подальшої перевірки;
7 – перевірка попередньо сформованих гіпотез та пошук прикладів
що їх заперечуть, модифікування цих гіпотез та висунення нових і їх
подальша перевірка;
8 – ознайомлення досліджуваного з чорновим варіантом «історії життя», з метою виявлення його реакції та отримання суб’єктивної думки;
9 – формування звіту дослідження, в якому висвітлені ті гіпотези та
припущення, які отримали підтвердження з урахуванням зауважень досліджуваних суб’єктів, окремо приділяючи увагу теоретичній значимості
висновків і перспектив подальшого дослідження [2].
Таким чином, аби не допустити формалізації при складанні досудової
доповіді, дати розгорнуту характеристику підсудному, з описом важливих життєвих подій, які вплинули на становлення особистості, офіцер
пробації має дотримуватись певних правил збору та аналізу інформації
щодо досліджуваного.
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ПРОБАЦІЯ:
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Пробація відноситься до процесу виконання в суспільстві покарань
і заходів, передбачених законом і призначених правопорушникові. Вона
включає широке коло дій та заходів виховного впливу, таких як нагляд,
контроль і надання допомоги, метою яких є залучення засудженого до
громадського життя, а також забезпечення безпеки суспільства [1].
Легальне визначення поняття «пробація» закріплене п. 6 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про пробацію», під яким розуміється система наглядових
та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та
відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду
інформацією, що характеризує обвинуваченого [2].
Однак тлумачення поняття «пробація» лише законодавчою дефініцією
не обмежується. У літературі існують різноманітні міркування з приводу
трактування цієї правової категорії.
Наприклад, Д. В. Ягунов зазначає, що сьогодні термін «пробація»
вживається в декількох значеннях: 1) як концепція соціальної роботи
з правопорушниками та іншими соціально вразливими групами; 2) як
ієрархічна організаційна структура; 3) як орган державної влади (служба);
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4) як умовне невинесення вироку або як умовне звільнення від покарання
з випробуванням; 5) як специфічний процес виконання альтернативних покарань; 6) стан, у якому перебуває злочинець упродовж певного
терміну: злочинець (probationer) перебуває «на пробації» – тобто під
пробаційним наглядом (on probation, under probation supervision); 7) як
з’єднувальна ланка між кримінальним процесом, виконанням покарань
та соціальною роботою [3].
До цього переліку можна також додати розуміння пробації як одного
з основних засобів виправлення та ресоціалізації, про що зазначається
у ч. 3 ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України [4].
Справді поняття «пробація» наділене широким правовим змістом та
міжгалузевим характером. Вона притаманна не лише процесу виконаннявідбування покарань, а відповідно і кримінально-виконавчій політиці, але
й іншим складовим політики у сфері боротьби зі злочинністю.
Так, аналізуючи законодавчі визначення окремих видів пробації,
можна зробити висновок, що, наприклад, досудова пробація матиме
місце при реалізації кримінально-процесуальної політики, а два інших
види – наглядова та пенітенціарна – при реалізації кримінально-виконавчої політики.
З огляду на це у рамках дослідження кримінально-виконавчої політики України пробація нами розглядалася як один із засобів досягнення
мети реалізації кримінально-виконавчої політики [5, с. 224], а органи
пробації – як суб’єкти її реалізації [5, с. 205].
У проєкті Кримінального кодексу України, розробленого Робочою
групою з питань розвитку кримінального права (станом на 19 жовтня
2020 року), передбачено нову правову категорію «кримінально-правові
засоби», до переліку яких віднесено покарання, пробацію тощо. Більше
того, під пробацією у цьому проєкті Кримінального кодексу України,
запропоновано розуміти визначені цим Кодексом контрольні, реінтеграційні та наглядові засоби, що передбачають обмеження у реалізації
прав чи свобод людини та застосовуються до особи, засудженої обвинувальним вироком суду за вчинення злочину, з метою убезпечення
суспільства та спонукання цієї особи до правослухняної поведінки [6].
А тому пробація стає характерною і для кримінально-правової політики.
Слід зауважити, що пробація властива і так званій «постпенітенціарній соціальній політиці». Прикладом законодавчого забезпечення
такої політики в Україні є глава 24 Кримінально-виконавчого кодексу
України, яка присвячена питанням надання допомоги особам, які звіль22

нені від відбування покарання, а також Закон України «Про пробацію»,
який у ч. 2 ст. 11 закріплює норму, відповідно до якої, орган пробації
спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування
сприяють засудженим, які готуються до звільнення, у визначенні місця
проживання після звільнення; влаштуванні до спеціалізованих установ
для звільнених; госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які
потребують стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні працездатних осіб [2].
Виходячи із зазначеного вище, видається за доцільне вести мову
про ще один вид пробації – постпенітенціарну, яка хоч і не передбачена
Законом України «Про пробацію» серед видів пробації, але реально
втілюється у життя органами пробації. Тому, очевидною є необхідність
закріплення на законодавчому рівні, крім досудової, наглядової, пенітенціарної, ще й постпенітенціарної пробації, що відповідає європейським
тенденціям розвитку відповідного інституту.
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ПРОБАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ
І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ
Коломієць Надія Андріївна
аспірантка НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Пробація – поняття, яке порівняно нещодавно з’явилося в українському законодавстві, хоча у країнах Європи цей інститут існує вже не
один десяток років.
Законом України № 160‑VIII від 05.02.2015 р. пробацію визначено як
систему наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за
рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних
видів кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. При цьому передбачено три види пробації: досудову, наглядову та пенітенціарну.
Як вважає Д. Ягунов в Україні відбувається зайва міфологізація
пробації. Й часто поширюються тези про те, що «пробація краща за
в’язницю», що вона «дешевша за в’язницю», що пробація «приводить
до зниження в’язничного населення» та «зменшує навантаження на
державний бюджет». [7]
Дійсно, пробація державі обходиться в 10–12 разів дешевше, ніж
позбавлення волі. Так, вартість утримання одного засудженого в день
з витратами на персонал становить 271 грн., для порівняння – вартість
утримання одного суб’єкта пробації на день становить лише 23 грн. [5]
Проте, зовсім не економія бюджетних коштів говорить про ефективність і доцільність функціонування пробації в Україні, хоча у часи
складного економічного становища держави, це, безперечно, позитивний
момент.
Відповідно до ст. 1 та ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України
основною метою кримінальних покараннь є виправлення та ресоціалізація засуджених.
Переважна більшість вчених єдині у думці, що поняття «виправлення
засудженого» пов’язане з усуненням суспільної небезпеки особи, тобто
таким впливом покарання, у результаті якого засуджений під час і після
його відбування не вчинить нового злочину. [3]
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Позитивний вплив пробаційних заходів на цей процес важко переоцінити і якнайкраще це показують цифри.
Так, у майже 90% випадків думка персоналу пробації, викладена
у досудовій доповіді збігається з рішенням суду щодо доцільності застосування альтернативних видів покарань.
Якщо до 2015 року динаміка питомої ваги рецидивної злочинності
в загальній структурі демонструвала негативні тенденції, то підсумки ще
найперших пілотних програм щодо ювенальної пробації свідчили про
те, що серед колишніх засуджених, які їх пройшли, повторно вчиняли
злочини лише близько 2% осіб.
З початку 2019 року через систему пробації пройшло 96 636 осіб,
які відбували кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі.
Повторні злочини під час відбування покарання вчинили лише 1249 осіб
(близько 1,4%). [5]
Показують ці цифри й те, що пробація сприяє не лише виправленню,
а й ресоціалізації засуджених. Адже вони несли покарання й проходили
процес виправлення, але залишалися повноправними членами суспільства й не були обмеженими у соціальних зв’язках, спілкуванні, що не
може не мати позитивного впливу на особистість.
Звісно, у засуджених, які відбувають покарання з ізоляцією від суспільства, процес ресоціалізації проходить значно складніше. Як показує
практика, відбування покарання у більшості випадків накладає негативний відбиток на особистість таких засуджених, адже довгий час вони підкоряються правилам тюремного розпорядку і часто втрачають здатність
до самостійності й піклування про себе. Хоча водночас забезпечити їх
виправлення без ізоляції від суспільства неможливо і лише перебування
в установах виконання покарань дозволяє позбавити таких засуджених
можливостей вчиняти нові правопорушення. Однак, після звільнення
таким особам важко включитися у нормальну життєдіяльність.
Саме задля підтримки та допомоги у вирішенні соціально-побутових
питань засуджених, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі,
для підвищення результатів їх соціальної реабілітації та попередження
повторних злочинів перебачено пенітенціарну пробацію.
Так, у 2019 році надано сприяння у вирішенні питань підготовки до
звільнення: у пошуку місця проживання – 4304 (81%) осіб; працевлаштування – 1341 (92%) осіб; соціального патронажу – 969 (77%) осіб;
влаштування до спеціальних установ для звільнених засуджених віком
старше 35 років після звільнення – 281 (64%). [5]
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З огляду на викладене, можна зробити висновоки про перші успіхи
впровадження пробації в Україні. Та варто зазначити, що у розвинених
країнах Євпропи пробаціє виступає не як альтернатива тюремним установам, а як система першочергових засобів, які мають бути застосовані
до засудженої особи.
Задля подальшого розвитку системи пробації доведеться вирішити
ще ряд нагальних питань. Серед них: приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема Європейських правил
пробації; надання Центру пробації статусу служби; надання соціальних
гарантій працівникам пробації, апробація нових форм роботи пробації,
налагодження системи співпраці органів пробації з іншими органами
державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, службою у справах дітей, медичними установами, центрами зайнятості населення та ін;
внесення актуальних змін до чинного законодавства.
Міжнародний досвід показав, що реформування і розвиток пробації – складний та не досить швидкий процес. Проте, в цьому випадку
ціль повністю відповідає кількості зусиль, які необхідно прикласти задля
її досягнення. Адже головною метою пробації у всьому світі є не кара,
а саме реінтеграція засудженої особи у суспільство.
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5 лютого 2015 року на засіданні пленарної сесії Верховної Ради
України 230 голосами народних депутатів було прийнято Закон України
«Про пробацію», який вступив у дію 27 серпня 2015 року. Таким чином
Верховна Рада України схвалила реальний крок у сфері наближення
юстиції України до міжнародних стандартів і впровадження у державі
принципово нової системи заходів кримінально-правового характеру –
пробації.
Термін «пробація» з’явився майже 200 років тому і визначався як
кримінально-правовий інститут англосаксонського права та був різновидом умовного засудження або умовного звільнення. Власне, у перекладі з англійської мови цей термін означає «випробування» або «умовне
звільнення», а у перекладі з латині – «випробувати» або «віддавати під
нагляд».
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За визначенням юридичної енциклопедії пробація – це вид покарання
у Великобританії, США, яке полягає у накладенні певних обмежень на
здійснення засудженим своїх прав і свобод, встановленні спеціального
нагляду за його поведінкою [1]. Але у деяких країнах інститут пробації
визначено як систему заходів, що застосовується до правопорушника як
виховні методи замість порушення кримінальної справи або позбавлення
волі. Таким чином, у законодавстві зарубіжних держав інститут пробації
визначається як вид покарання або вид звільнення від відбування покарання із випробуванням.
Що ж до українського законодавства, то відповідно до Закону України
«Про пробацію» пробація – це система наглядових та соціально-виховних
заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує
обвинуваченого. Суть пробації полягає у встановленні нагляду за засудженим з покладенням на нього певних зобов’язань й обмежень, без ізоляції
його від суспільства (відвідувати центри пробації, періодично зустрічатися
з наглядовим офіцером, брати участь у певних різновидах діяльності, дотримуватися законослухняної поведінки тощо). [2]
Основною метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних
кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що
характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру
їхньої відповідальності.
Доцільно зазначити, що в Україні є низка проектів, які сприяють
впровадженню дієвої системи пробації в нашій країні: Проект Євросоюзу
Право-Justice, Проект NORLAU (Норвегія), Проект МАTRA (Нідерланди), Проект EDGE (Канада) та USAID (США) [3].
В даному випадку, мета роботи міжнародних експертів в українському
суспільстві – це як сприяння успішному впровадженню системи альтернативних видів покарань та пробації, так і підтримка впровадження
в Україні пробації відповідно до міжнародно-правових стандартів прав
людини, враховуючи міжнародний досвід, який довів свою ефективність
в європейських країнах. Наприклад, система роботи з правопорушниками, яка реалізовується у Норвегії, вже довела свою ефективність у таких
країнах, як Грузія, Латвія, Литва та Молдова, де й доволі успішно впроваджено цей досвід.
«Пробація дешевше обходиться державі та убезпечує громаду від
вчинення повторних злочинів. Всі країни, які розуміють це, впроваджу28

ють інститут пробації. За невеликий час Україна продемонструвала значний прогрес у розвитку національної моделі пробації. Дуже важливо
налагоджувати кооперацію між усіма ланками кримінального правосуддя
і досвід норвезьких експертів може бути своєчасним у цій діяльності», –
говорить Віллі Гілл, керівник Проекту NORLAU «Підтримка судової
реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в
Україні». [4]
Проблема пробації в Україні є доволі дискусійною, особливо в контексті реформування національної системи кримінальної юстиції. На думку
О. Г. Мельник: для того щоб створити в Україні нову модель пробації,
яка буде дієвим механізмом і зможе захистити суспільство від злочинних
посягань, необхідно детально вивчити міжнародний досвід, проводити
аналогії, тим самим уникнути помилок, які, можливо, вже були допущені
європейськими країнами, і на підставі комплексного аналізу розробити
власну модель пробації, яка буде підходити нашій країні, враховуючі всі
об’єктивні та суб’єктивні фактори.
Тобто, хоча в Україні наразі і відбувається реформування пенітенціарної системи, але і надалі залишається актуальним питання її подальшого реформування та внесення деяких коректив у вже здійснені заходи.
Основні проблеми: застаріла матеріальна база, позаяк більшість будівель
і споруд перебувають у незадовільному стані, а окремі – в аварійному,
чим не забезпечуються умови тримання засуджених та ув’язнених.
Постійне недофінансування системи виконання покарань за часів
незалежності призвело до системних проблем, які потребують прийняття
комплексних рішень та належного фінансування відповідно до потреб,
що дасть змогу зупинити занепад системи та розпочати її структурну та
функціональну розбудову, приведення її до міжнародних стандартів. [5]
Наостанок хотілося б звернути увагу на статистику. Станом на
01 серпня 2020 року на обліку в органах пробації перебувало 63376 засуджених до покарань не пов’язаних із позбавленням волі в той час як
у місцях позбавлення та обмеження волі перебувало близько 52000 осіб
і це число буде постійно зменшуватись.
Отже, саме створення органу пробації є обдуманим та вивіреним
кроком у сфері реформування пенітенціарної системи України. Потрібно
поступово покращувати матеріально-технічне забезпечення підрозділів
пробації, вчасно виплачувати заробітну плату та грошове забезпечення,
удосконалювати інструменти пробації щодо роботи із суб’єктами пробації, забезпечити повноцінну роботу Єдиного реєстру засуджених та
осіб, узятих під варту, в усіх уповноважених органах з питань пробації,
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необхідно розробити методичну базу для ефективної роботи з особами,
звільненими від відбування покарання, вирішити кадрове питання (доцільно залучити кваліфікованих психологів до роботи із засудженими),
переглянути чинні нормативно-правові акти у сфері пробації та вирішувати різноманітні важливі питання сьогодення.
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ПОДОЛАННЯ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ЗАСУДЖЕНИХ У РАМКАХ ПРОБАЦІЇ
Левицька Юлія Андріївна
аспірантка кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Охорона здоров’я та медична допомога – невід’ємне право людей, які
перебувають в установах виконання покарань. Засуджені потребують не
лише щоденної уваги до стану свого здоров’я, а й професійної допомоги
у боротьбі з залежністю, зокрема наркотичною.
Процес лікування від наркоманії має належно забезпечуватися як
матеріально, так і організаційно. Наркологічна допомога повинна бути
безперервною, наступальною та високоякісною [3, с. 265]. З огляду на це,
програма наркологічної реабілітації не повинна обмежуватися виключно
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установою виконання покарань, а має продовжуватися за її стінами. Цим
питанням мусить займатися орган, який забезпечує потреби засуджених
під час підготовки до звільнення та успішної ресоціалізації.
За даними громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» у місцях позбавлення волі кримінально-виконавчої системи України, які контролюються українською владою, станом на 01.01.2019 року
трималося 55 078 осіб [5]. У звіті щодо наркоситуації в Україні за 2019 рік,
зазначено, що в установах виконання покарань на обліку у психологів
перебувало понад 8 000 засуджених, які потребували психологічної допомоги, з них 1 381 осіб були схильні до вживання наркотичних засобів
[4, с. 23]. Таким чином, 2,5% засуджених звернулися за кваліфікаційною
допомогою у боротьбі з наркотичною залежністю перебуваючи в установах виконання покарань. Водночас залишаються засуджені, які з певних
причин не звертаються за допомогою, хоча й мають цю проблему.
На Національній конференції з питань пенітенціарної пробації, яка
відбулася в Україні у 2019 році, представники Центру охорони здоров’я
державної кримінально-виконавчої служби, Центру громадського
здоров’я МОЗ України та проєкту PATH «Заради життя» розглянули роль
пенітенціарної пробації у забезпеченні громадського здоров’я, а також
розповіли про унікальний досвід закупівлі соціальних послуг з супроводу
наркозалежних засуджених до та після звільнення [6]. Таким чином, забезпечення лікування наркотичної залежності засуджених та допомога
у подальшому продовженні реабілітації має бути частиною діяльності
органу пробації.
Одним із ефективних способів лікування наркозалежності є використання препаратів замісної підтримувальної терапії (далі ЗПТ), про що
неодноразово наголошували українські фахівці, зокрема К. А. Автухов
й А. В. Байлов. Науковці підкреслюють, що можливість використання
ЗПТ у місцях несвободи має бути частиною системи надання медичної
допомоги засудженим [1, с. 178]. Варто наголосити, що така терапія повинна мати комплексний та подовжувальний характер, а тому доцільно
подбати про забезпечення можливості отримувати допомогу після відбуття покарання у виді позбавлення волі.
У 2019 р. Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків, до якого входить поетапне впровадження замісної підтримувальної терапії (далі
ЗПТ) в установах виконання покарань відповідно до якого було розроблено та впроваджено реабілітаційні програми та пілотні проєкти [7,
п. 20]. Так у лютому цього року відбулася презентація пілотного проєкту
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«Комплексне лікування з використанням препаратів ЗПТ засуджених
з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів
у державній установі «Бучанська виправна колонія (№ 85)», у якій взяли
участь всі зацікавлені партнери-учасники [2]. Результати цієї програми
уможливлять доведення ефективності використання ЗПТ у боротьбі
з наркотичною залежністю засуджених, що дозволить запровадити такий
спосіб лікування в усіх установах виконання покарань України.
З огляду на вищесказане, подолання наркотичної залежності засуджених є актуальним завданням для нашого суспільства. Кваліфікаційна
медична допомога повинна надаватися усім засудженим, які її потребують
та має забезпечуватися в рамках пенітенціарної пробації як в установах
виконання покарань, так і поза ними.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
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Латвія – друга, після Естонії1, пострадянська країна, яка запровадила у національне законодавство інститут пробації. Відповідна служба
у Латвії була створена згідно з Законом Латвії «Про Державну службу
пробації» [1], який був прийнятий Сеймом Латвії 18 грудня 2003 р. і набрав чинності з 1 січня 2004 р.
За своїм статусом на сьогодні Державна служба пробації Латвії – це
установа прямого управління, діяльність якої координується Міністерством юстиції Латвії і яка здійснює державну політику у сфері громадської безпеки, а саме відносно виконання кримінального покарання у виді
примусових робіт і примусового заходу – громадських робіт, а також
нагляду за клієнтами служби пробації і корекції їх соціальної поведінки.
Державна служба пробації Латвії відповідно до ст. 6 вищевказаного
закону виконує дев’ять головних функцій:
1. Надання звіту про оцінку клієнта пробації. Такий звіт надається
за вимогою суду або прокурора стосовно обвинуваченого у кримінально1
Пробація в Естонії була запроваджена у 1998 р., у 2007 – у Грузії, у 2008 –
у Молдові, у 2012 р. – в Казахстані, Литві, у 2016 р. – у Вірменії, у 2017 р. – в Азербайджані. у 2019 р. – у Киргизстані, Узбекистані.
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му процесі або за вимогою адміністрації тюрьми стосовно засудженого,
який подав клопотання про умовно-дострокове звільнення і являє собою
узагальнену інформацію щодо ризику повторного вчинення особою злочину та висновок про те, що буде сприяти або перешкоджати інтеграції
такої особи у суспільство.
Відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету міністрів Латвії від 5 квітня 2011 р. № 271 [2], у звіті надається інформація
щодо статусу клієнта пробації і потерпілого, роботодавця клієнта та
інших зацікавлених осіб, наводяться дані щодо поточних умов, які характеризують сімейне життя і соціальне становище клієнта пробації, його
освіти, історії зайнятості, доходів, хоббі, відпочиинку, друзів, знайомих,
поведінки, емоційної стабільності, вживання наркотиків, психотропних
та токсичних речовин, залежності від азартних ігор та інших подібних
новітніх технологій, наявності попередніх судимостей та оцінка цих обставин на ймовірність вчинення нового злочину.
Якщо звіт запитує адміністрація тюрми, то звіт повинен містити також інформацію про ймовірне майбутнє місце проживання клієнта пробації після звільнення та законні підстави для його постійного проживання
у цьому місці; оцінку впливу на поведінку клієнта пробації перебування
у вказаному місці проживання; можливість безпечного, безпроблемного
та повного розміщення у ньому пристроїв електронного нагляду та згоду
інших осіб, які перебувають у цьому місці проживання, на контроль місцезнаходження клієнта; наявність постійного підключення до електрики
та постійного покриття мобільним зв’язком; наявність у місці проживання
адекватних умов життя для задоволення клієнтом пробації необхідних
фізіологічних потреб без залишення зони контролю електронного обладнання; плани клієнта пробації на майбутнє, освіту, працевлаштування,
дозвілля; дані про фізичне і психічне здоров’я, зловживання алкоголем,
наркотичними, психотропними та токсичними речовинами; наявність
попередніх судимостей і відношення до них та про інші обставини, які
можуть сприяти ймовірності вчинення нового злочину або, навпаки,
сприятимуть його інтеграції у суспільство без нових злочинів.
2. Розробка програм пробації та реалізація ліцензійних програм.
У Законі вказано, що програма пробації – це комплекс заходів, направлених на сприяння інтеграції клієнта пробації у суспільство, і інструмент
корекції соціальної поведінки. Програми пробаціїї ліцензуються відповідно до постанови Кабінету міністрів Латвії від 18 лютого 2008 р. № 105
[3] комісією по ліцензуванню, яка створюється Міністерством юстиції.
Ліцензія видається на трирічний строк.
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У Латвії Державна служба пробації реалізує два види програм пробації – програми корекції соціальної поведінки (6 програм) і програми
соціальної реабілітації (2 програми). Програми корекції соціальної
поведінки направлені на виправлення соціальної поведінки особи:
зміну образу думок, переконань, поглядів, розвиток соціально значущих навичок для досягнення клієнтами пробації стійкої самокерованої
правослухняної поведінки. Так, програма корекції «EQUIP» застосовується до неповнолітніх і направлена на відмову від протиправної
і асоціальної поведінки; програма корекції «Формування позитивних
відносин» направлена на формування у клієнтів програми навичок запобіганню конфліктних ситуацій, шанобливого відношення до членів
суспільства; програма корекції «Запобігання насильству» покликана
усунути погляди, звички, потреби, які призводять до агресивної поведінки у суспільстві і сім’ї; програма «Менеджмент вживання засобів»
направлена на зниження ризику неправомірної поведінки у випадках
наявності у клієнтів наркотичної чи іншої залежності; програма корекції
«Мотивація до змін» має за мету спонукати клієнтів до соціально позитивних змін (моральних, емоціональних, пізнавальних, особистістних) у своєму житті.
Програми соціальної реабілітації мають на меті формування необхідних вмінь і розвиток конкретних соціально корисних навичок клієнта пробації шляхом домовленності з ним про необхідність виконання
певних щоденних дій для засвоєння правомірної поведінки і подальшу
інтеграцію у суспільство. Так, програма «Школа життя – 2» спрямована
на підготовку засудженого до звільнення, програма «Просто про складне»
направлена на розвиток індивідуальних навичок для вирішення проблем,
з якими клієнт пробації може зіткнутися після звільнення: пошук місця
проживання, роботи, отримання інформації про вакансії, надання допомоги у підготовці резюме, проходження співбесіди тощо.
3. Виконання кримінального покарання у виді примусових робіт.
Примусові роботи, відповідно до ст. 40 Кримінального закону Латвії
(далі – КЗ Латвії) [4], полягають у примусовому залученні засудженого
до суспільно необхідних робіт у вільний від основної роботи чи навчання
час без винагороди і виконуються за місцем проживання. Примусові роботи у якості основного покарання встановлюються на строк від сорока
до двохсот вісімдесяти годин. Примусові роботи у якості додаткового
покарання на строк від сорока до ста годин можуть призначатися умовно
засудженим особам. Примусові роботи не призначаються непрацездатним особам.
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Згідно ст. 136 Кодексу Латвії про виконання покарань (далі – КВП
Латвії) [5] на примусових роботах засуджений може бути зайнятий не
більше двох годин у робочі дні, а з його згоди – не більше чотирьох
годин у вільний від основної роботи чи навчання час і не більше восьми
годин у вихідні дні та святкові дні. Якщо засуджений не працює і не
вчиться, він може бути зайнятий до восьми годин на день. Засуджені,
залучені до виконання примусових робіт, повинні відпрацювати не
менше 12 годин на тиждень, якщо орган пробації може забезпечити їх
повну зайнятість.
Виконання покарання у виді примусових робіт здійснює територіальний структурний підрозділ Державної служби пробації, на території
якого знаходиться заявлене місце проживання клієнта пробації, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів Латвії
від 9 лютого 2010 р. № 119 [6].
Структурний підрозділ Державної служби пробації організовує виконання покарання у виді примусових робіт у відповідності до законодавства про працю та охорону праці на підставі укладених з роботадавцями
договорів. Роботодавцями можуть виступати як державні чи муніципальні
підприємства, установи та організації, так і приватні компанії, асоціації,
фонди, у тому числі і релігійні організації.
4. Виконання примусового заходу виховного характеру – громадські
роботи. 31 жовтня 2002 р. Сейм Латвії прийняв Закон «Про застосування
до дітей примусових заходів виховного характеру» [7], яким було передбачено введення нового примусового заходу виховного характеру – громадські роботи, виконання яких покладено на Державну службу пробації.
Відповідно до ст. 11 цього Закону громадські роботи – це роботи, які
дитина виконує безоплатно у районі свого місця проживання поза своєю
основною роботою чи навчанням замість притягення її до кримінальної
або адміністративної відповідальності за вчинення злочину або правопорушення. Дитина може бути зобов’язана виконувати громадські роботи
від 10 до 40 годин відповідно до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету міністрів Латвії від 3 серпня 2010 р. № 711 [8].
Громадські роботи не є кримінальним покаранням, вони полягають
у виконанні некваліфікованої роботи на користь суспільства і їх виконання подібне до виконання кримінального покарання у виді примусових
робіт, але з певними обмеженнями, які пов’язані з віком дитини.
5. Організація та проведення процесу посередництва у кримінальних провадженнях та у справах щодо застосування примусових заходів
виховного характеру до дітей. Відповідно до ст. 97 Кримінально-про36

цесуального закону Латвії [9] на всіх стадіях кримінального процесу
потерпілий може примиритися з особою, яка заподіяла йому шкоду.
Особа, яка здійснює кримінальне провадження, у разі встановлення
факту можливості досягнення у процесі мирової угоди, інформує про
це Державну службу пробації, яка забезпечує, щоб потерпілий та особа, яка вчинила злочин, мали можливість добровільно прийняти участь
в процедурі примирення с метою зменшення шкоди, завданої злочином
(ст. 381 Кримінально-процесуального закону Латвії).
До процедури примирення Державна служба пробації залучає як своїх
співробітників, так і волонтерів, які мають достатній рівень знань та навичок щодо проведення процесу примирення та відповідний сертифікат
на такий вид діяльності, отриманий відповідно до Порядку організації
навчання та сертифікації волонтерів, затверджених постановою Кабінету
міністрів Латвії від 19 липня 2018 р. № 346 [10].
Також, відповідно до ст. 20 Закону Латвії «Про застосування до дітей примусових заходів виховного характеру», якщо дитина вчинила
злочин, то посередник від Державної служби пробації може сприяти
примиренню і врегулюванню спірних питань дитини з потерпілим або
його представником.
Державна служба пробації Латвії виконує також ще чотири наглядові
функції:
1) нагляд за умовно звільненими від кримінальної відповідальності
з іспитовим строком;
2) нагляд за умовно засудженими з іспитовим строком;
3) нагляд за умовно-достроково звільненими від покарання;
4) виконання додаткового покарання – нагляд пробації.
Нагляд за засудженими здійснюється згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів Латвії від 24 лютого 2015 р. № 107
[11], відповідно до плану нагляду, який готується посадовою особою
Державної служби пробації. До складання плану нагляду може залучатися
і засуджений. План нагляду повинен містити перелік обов’язків, які покладаються на засудженого і на Державну службу пробації, індивідуальні
потреби і можливості засудженого, цільові покаказники, встановлені на
період нагляду, і заходи, які необхідно здійснити для досягнення цілей,
поставлених на період нагляду, інтенсивність заходів нагляду, граничні
терміни вжиття заходів тощо. Одна копія плану нагдяду повинна бути
надана засудженому, а друга долучається до особової справи.
Певні особливості має нагляд за умовно-достроково звільненими від
покарання. Для осіб, які претендують на умовно-дострокове звільнення
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від покарання, законодавство Латвії передбачає можливість встановлення
як звичайного, так і електронного нагляду (з 2015 р.).
За загальним правилом, з урахуванням особистості і поведінки засудженого під час відбування покарання умовно-дострокове звільнення від
покарання може бути застосовано, якщо: 1) засуджений досяг певного результата ресоціалізації; 2) засуджений в межах можливостей добровільно
відшкодував заподіяну злочином шкоду; 3) засуджений після звільнення
має можливість законним шляхом отримувати кошти для існування;
4) минув встановлений законом строк після застосування стягнення за
порушення режиму відбування покарання і засуджений не притягнутий
до відповідальності за адміністравне праовопорушення; 5) засуджений
вирішує і готовий у подальшому вирішувати свої психологічні проблеми; 6) засуджений погодився лікуватися від залежності від алкоголю,
наркотичних, психотропних чи токсичних речовин в разі вчинення ним
злочинного діяння внаслідок залежності від алкоголю, наркотичних,
психотропних чи токсичних речовин (ч. 2 ст. 61 КЗ Латвії).
За таких обставин, умовно-дострокове звільнення може бути застосоване, якщо засуджений фактично відбув: 1) не менше половини строку
покарання за вчинений нетяжкий злочин; 2) не менше двух третин строку
покарання, якщо він засуджений за тяжкий злочин, а також якщо він раніше був засуджений до позбавлення волі за умисний злочин і судимість
за цей злочин не знята і не погашена; 3) не менше трьох чвертей строку
покарання, якщо він засуджений за особливо тяжкий злочин, а також
якщо він раніше звільнявся умовно-достроково і знову вчинив умисний
злочин протягом невідбутої частини покарання; 4) двадцять п’ять років
покарання у виді позбавлення волі, якщо він засуджений до довічного
позбавлення волі (ч. 3 ст. 61 КЗ Латвії).
Електроний же нагляд при умовно-достроковому звільненні засудженого від покарання полягає в інтенсивному контролі за ним шляхом обмеження його вільного переміщення за допомогою прикріплення до тіла
електронного пристрою, що дозволяє контролювати його перебування
в певному місці і в певний час.
Застосування електронного нагляду можливе за дотримання певних
додаткових умов: 1) засуджений згоден на електронний нагляд; 2) здійснення електронного нагляду можливе за місцем проживання засудженого; 3) застосування електронного нагляду буде сприяти включенню
засудженого у суспільство (ч. 21 ст. 61 КЗ Латвії).
Електронний нагляд встановлюється судом на строк від одного до
дванадцяти місяців. При цьому, умовно-дострокове звільнення з електронним наглядом може бути застосоване, якщо засуджений фактично
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відбув значно менші строки покарання, а саме: 1) не менше однієї третини
строку покарання за вчинений нетяжкий злочин; 2) не менше половини
строку покарання, якщо він засуджений за тяжкий злочин, а також якщо
він раніше був засуджений до позбавлення волі за умисний злочин і судимість за цей злочин не знята і не погашена; 3) не менше двох третин
строку покарання, якщо він засуджений за особливо тяжкий злочин,
а також якщо він раніше звільнявся умовно-достроково і знову вчинив
умисний злочин протягом невідбутої частини покарання; 4) не менше
двадцяти чотирьох років покарання у виді позбавлення волі, якщо він
засуджений до довічного позбавлення волі (ч. 31 ст. 61 КЗ Латвії).
Початком строку електронного нагляду є день, коли електронний
пристрій прикріплюється до тіла засудженого (ст. 611 КЗ Латвії).
Після закінчення встановленого судом терміну електронного нагляду,
подальший нагляд за засудженим здійснюється відповідно до положень
про умовно-дострокове звільнення від покарання, якщо у засудженого
не закінчився строк невідбутої частини покарання.
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Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 76 КК України, на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, суд може додатково до обов’язків,
передбачених ч. 1 цієї статті, покласти обов’язок виконувати заходи,
передбачені пробаційною програмою.
На законодавчому рівні детально врегульовано порядок розроблення, прийняття та виконання відповідних пробаційних програм [1, 2]. На
сьогодні розроблено вісім пробаційних програм (окремо для повнолітніх
та неповнолітніх) за чотирма напрямками: «Попередження вживання
психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна
прокримінального мислення», «Формування життєвих навичок».
Виконання пробаційних програм покладено на органи пробації.
Працівники органів пробації проходять відповідне навчання, пов’язане
саме з виконанням пробаційних програм.
Не дивлячись на значну та якісну (згідно звітів відповідних органів
пробації значно знизився рівень рецидиву серед осіб, які проходили відповідні пробаційні програми [3]) практику застосування пробаційних
програм, залишається певна кількість проблем, як в аспекті їх призначення, так і виконання.
Щодо призначення судами пробаційних програм, то спостерігається
прогрес у цій сфері. На початку застосування цього інституту, суди дуже
рідко покладали на засуджених обов’язок виконання заходів, передбачених пробаційними програмами. Проте практика їх застосування,
проведення відповідних конференцій, семінарів та вебінарів за участю
суддів, з приводу ефективності застосування пробаційних програм до
осіб, звільнених від відбування покарання з видобуванням, призвело до
збільшення призначення суддями пробаційних програм.
Проте, звільнення від відбування покарання з випробуванням, без
здійснення будь-якого соціально-виховного впливу на особу протягом
40

іспитового строку, не можна визнати ефективним засобом кримінально-правового впливу. З боку держави безвідповідально випробовувати
особу протягом одного, двох або трьох років, залишаючи сам на сам
з усіма її матеріальним, психологічними та духовними проблемами.
Звичайно, для деяких осіб достатньо самого факту засудження, щоб
зробити висновки та змінити своє прокримінальне мислення. Проте
це виключення. Зазвичай, особливо особи, які вже мали судимості, не
мають жодних стимулів та засобів для формування законослухняної
поведінки. На жаль, аналіз вироків, розміщених в Єдиному державному
реєстрі судових рішень свідчить про те, що призначення покарання за
сукупністю вироків, за одним з яких особу було звільнено від відбування
покарання з випробуванням, не є поодинокими випадками [4]. Тобто
застосування ст. ст. 75, 76 КК не виконує покладену на ці положення
функцію запобігання рецидивній злочинності. Однією з причин є відсутність або неефективність соціально-виховного впливу на особу звільнену від відбування покарання з випробуванням. Тому застосування
пробаційних програм повинно бути не додатковим, а одним з основних
обов’язків, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. На жаль, в проєкті КК обов’язковими визначаються лише контрольні засоби пробації, а реінтеграційні засоби (до
яких належить також виконання заходів, передбачених пробаційною
програмою) визначено лише як додаткові [5]. Звичайно, таке широке
застосування пробаційних програм пов’язане із значними труднощами,
основними з яких є недостатність ресурсів фінансових, матеріальних
та людських. Саме з такими проблемами пов’язане виконання пробаційних програм сьогодні.
Недостатність фінансування є значною проблемою для різних сфер
життя в Україні. Напевне в найближчі роки про подолання цієї проблеми говорити не доводиться. Проте покращити ситуацію можна іншими
шляхами. Одним із таких шляхів є реалізація міжнародних проектів,
грандів, співпраця з різними міжнародними, іноземними, в тому числі
громадськими, організаціями. Залучення громадськості до реалізації
будь-яких державних проектів та програм є найкращим шляхом вирішення проблеми недостатності людських ресурсів.
До виконання пробаційних програм, згідно з Законом України «Про
пробацію», можуть залучатися волонтери пробації, представники різних
громадських організації. Якщо залученню волонтерів пробації присвячено ряд нормативно-правових актів, то співпраця з громадськими
організаціями на законодавчому рівні практично не врегульована [1, 6, 7].
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Питанню ефективності та необхідності поглиблення співпраці органів
пробації з громадськими та релігійними організаціями, в тому числі і при
виконанні пробаційних програм, присвячено ряд наукових досліджень.
Врахування позитивного багаторічного зарубіжного досвіду участі релігійних організацій у реалізації завдань пробації, а також вітчизняного
досвіду співпраці релігійних організацій та установ виконання покарання в частині здійснення соціально-виховної роботи та підготовки
осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення або обмеження волі
до звільнення, реалізовано у розробці Коренюк А. А. проєкту Порядку
про взаємодію уповноважених органів з питань пробації з релігійними
організаціями [8]. Затвердження та реалізація цього Порядку є дієвим
засобом реальної співпраці релігійних організацій та органів пробації
у реалізації різних завдань пробації.
Проте вказаним проєктом не передбачено можливості створення
пробаційних центрів на базі існуючих реабілітаційних центрів для осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, створених відповідними релігійними організаціями. Створення таких пробаційних центрів значно розширить можливості відповідних реабілітаційних організацій, зокрема,
такі центри могли б, в тому числі, здійснювати виконання пробаційних
програм під керівництвом та контролем уповноважених органів пробації.
Зарубіжні держави мають позитивний досвід діяльності недержавних
пробаційних центрів та їх тісної співпраці з відповідними органами
пробації [8]. Функціонування таких центрів значною мірою вирішує
проблему недостатності фінансових, матеріальних та людських ресурсів
у сфері реалізації пробаційних програм.
Звичайно, зазначені вище проблеми призначення та виконання пробаційних програм та можливі перспективи їх вирішення повинні бути
об’єктом ґрунтовного наукового дослідження.
1.
2.

3.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕНЯ
ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ В США
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Служба пробації сьогодні істотно відрізняється від того становища,
у якому вона перебувала кілька десятиліть тому. Термін «пробація»
отримав своє розповсюдження внаслідок діяльності саме американських
послідовників гуманістичних ідей. Із самого початку пробація здебільшого являла собою релігійно-місіонерський супровід дрібних злочинців.
Загальновідомо, що вікторіанська епоха була часом зростання занепокоєння моральною деградацією нового робітничого класу, тому саме призначення місіонерів при поліцейських судах стало головним напрямком
«врятування правопорушників».
Історія зародження ідеї пробації, наближеної до сучасної, бере свій
початок саме із США. Режим пробації в нашому сучасному розумінні,
тобто із здійсненням нагляду, вперше було запроваджено в штаті Массачусетс філантропом із Бостона Джоном Августом (John August), який
у 1841 р. виступив в якості поручителя за правопорушника, який вчиняв
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злочини невеликої тяжкості [1]. У США дана робота почала проводитись
переважно з правопорушниками, які вчиняли злочини через зловживання
алкоголем та набула неабиякого успіху. Август переконав суд обмежетися
номінальним штрафом в сумі одного цента, що йшов на оплату судових
витрат, замість ув’язнення в «виправному будинку». В подальшому,
надихнувшись своїм успіхом і продовжуючи цю справу, він стежив,
щоб його підопічні отримували хоча б фахову освіту або роботу, допомагав із забезпеченням житла, а за прохання суду він представляв звіти
про поведінку своїх підопічних. У свойому розпорядженні Август мав
штатного працівника служби пробації, який призначався губернатором
Бостона, перебував у штаті поліції і був зобов’язаний раз на три місяці
подавати начальнику поліції доповідь «Про завдання, які належить йому
виконувати в цілях застосування закону», а також список осіб, підданих
пробації, з зазначенням місця проживання, для того, щоб у разі виникнення необхідності їх можна було негайно заарештувати.
Загалом Джон Август впродовж 18 років був поручителем понад
2 тис. осіб, а після його смерті його справу продовжували тюремний
пастор Руфис Кук та його помічники, які регулярно вже самостійно складали звіти для суду про життєдіяльність кожного засудженого. Декілька
разів на тиждень вони відвідували їх вдома та контролювали всі сфери
їх життєдіяльності. Робота цих добровольців ґрунтувалася на гуманному
ставлені до тих, хто зійшов з «прямої стежки» та вчинив малозначний
злочин, та на елементарному прагненні позбавити таких правопорушників деструктивного впливу ув’язнення. В цілому можна зазначити, що
Кук та його помічники в своїй роботі зовсім не керувались будь-якими
науковими принципами про поведінку осіб, що переступили закон, або
методами реабілітації, але в цілому їх діяльність була досить успішною
і довготривалою. І вже з 1869 р. в штаті Массачусетс суди відповідно до
закону стали призначати представника комітету соціального благодіяння,
який брав участь в розгляді справ правопорушників [2, с. 122].
Незважаючи на деякі недоліки, інститут пробації в США в цілому має
превентивний вплив на злочинця і досить велика кількість людей, обвинувачених у вчиненні злочинів, передаються на пробацію, замість того
щоб відбувати реальний термін позбавлення волі в умовах тюремного
ув’язнення. Та роль, яка відводиться засудженому в процесі виконання
пробації, а також те, що засуджений залишається на свободі і знову може
вчинити злочин, вимагають ретельного вивчення і спостереження за такими
особами. Взагалі пробація відноситься до процесу виконання в суспільстві
покарань і заходів, передбачених законом і призначених правопорушникові.
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Вона включає широке коло дій та заходів виховного впливу, таких як нагляд, контроль і надання допомоги, метою яких є залучення засудженого
до громадського життя, а також забезпечення безпеки суспільства [3].
Тому основний тягар такої роботи покладається на офіцерів пробації, які
досліджують передкриминальну ситуацію і складають рекомендації до
вироку (досудову доповідь) на кожну правопорушника. Офіцер пробації
здійснює соціально-психологічне із засудженими, у ході якого він прагне
психологічно впливати на особу, зняти напругу, страх, розчарування, агресію, невдоволення [4, с. 26]. Усі працівники пробації проходять навчання
навичкам спілкування та піддаються візуальній діагностиці психічного
стану, а також проведенню мотиваційно-виховних бесід.
Однак перспективи роботи служби пробації залежать не лише від
якісного штатного наповнення, а перш за все від державного фінансування. І тут можна очікувати позитивної реакції правлячої ланки, адже
пробаційний нагляд вартує значно дешевше, ніж утримання правопорушників у в’язниці. В США пробація, в порівнянні з позбавленням волі,
дає економію на суму більш ніж 20 тис. дол. на рік, а в цілому щорічно
заощаджується більше 13 млн. долларів. Річна вартість здійснення пробації щодо одного правопорушника складає 6,5 тис. $ США порівняно
з 27 тис. $ США – на ув’язненого. Окрім того, перевагою пробації є і те,
що закінчення нагляду не тягне за собою так званої кризи звільнення,
оскільки сімейні зв’язки особи, її стосунки з оточуючими, фінансове
становище, а також інші життєво важливі обставини не перетерплюють
різких змін, як при позбавленні волі.
Таким чином, можна констатувати, що розвиток інституту пробації
в США йшов по лінії формалізації, але згодом добровільна участь у перевихованні засуджених перетворилося на професійну службу з усіма
специфічними бюрократичними проблемами. Наразі інститут пробації
забезпечує реалізацію правоохоронної функції, виступає як важливий
державний соціально-економічний інститут, що надає сукупність послуг,
пов’язаних з виконанням покарань.
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Зважаючи на сучасні процеси реформування правової системи України, зокрема її пенітенціарного сегмента, розбудова української моделі
пробації перебуває на порядку денному пенітенціарної теорії і практики.
Тому в межах цієї публікації зосередимо увагу на одному з напрямів
удосконалення вітчизняної системи пробації, зважаючи на прогресивний
міжнародний досвід, – необхідності здійснення пробаційного нагляду
за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання.
Зазначимо, що потреба чинення певного впливу (наглядового, виховного тощо) на осіб, умовно-достроково звільнених від відбування
покарання, не є новою і засвідчена не лише зарубіжною, а й вітчизняною
історією кримінально-виконавчого законодавства.
Так, у європейських державах у XIX ст. виникли такі нові для того
часу інститути – покарання на зразок умовного вироку («suspended
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sentence») та умовно-дострокового звільнення під наглядом («supervised
parole») [1, с. 178–179].
Щодо українського законодавства в недавній ретроспективі, то починаючи з 2003 р., і до 2014 р. КВК України містив низку статей, присвячених інституту громадського контролю за особами, умовно-достроково
звільненими від відбування покарання, а саме: ст. 160 «Громадський
контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування
покарання»; ст. 161 «Порядок здійснення громадського контролю за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання»; ст. 162
«Заходи громадського впливу щодо осіб, умовно-достроково звільнених
від відбування покарання.
Зазначені статті було виключено з КВК України на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу
України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських
стандартів» від 8 квітня 2014 р. № 1186‑VII [2].
Водночас не лише ретроспективні, а й сучасні зарубіжні підходи
засвідчують необхідність здійснення постпенітенціарного нагляду за
особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання. Так,
проведений нами аналіз матеріалів, що містяться на офіційних сайтах
пенітенціарних відомств та зарубіжних джерелах кримінально-виконавчого (пенітенціарного) права виявив наступне.
Зокрема, на офіційному сайті Національного інституту виправної
системи Департаменту юстиції США зазначається, що процедура умовнодострокового звільнення («parole») передбачає дві взаємопов’язані стадії:
1) звільнення особи з установи виконання покарань; 2) встановлення за
нею нагляду після звільнення [3].
Щодо інших джерел пенітенціарної політики в зарубіжних країнах,
установлено, що, наприклад, у ФРН особі, умовно-достроково звільненій
від відбування покарання, встановлюється іспитовий строк у межах невідбутої частини строку покарання. Для здійснення контролю за звільненими
використовують професійну службу пробації разом із добровільними
представниками громадськості, які безкоштовно здійснюють нагляд за
такими особами та надають допомогу у їх ресоціалізації [4, с. 38].
В іншій європейській країні – Норвегії – також передбачено відповідну вказівку на необхідність здійснення постпенітенціарного нагляду
за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання,
суб’єктом якого виступають органи пробації.
Зокрема, відповідно до ч. 2 ст.  43 Закону Норвегії «Про виконання
покарань» та ст.  3–42, 3–43 Правил «Про виконання покарань», на особу,
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умовно-достроково звільнену від відбування покарання, протягом іспитового строку (невідбутої частини покарання) можуть бути покладені такі
обов’язки: а) виконувати рішення щодо місця проживання; б) з’являтися
у тверезому стані до державного або муніципального органу, до визначеної особи або до громадської організації за вказівкою Виправної служби
(дата першої явки та періодичність явки встановлюється начальником
тюрми спільно зі службою пробації); в) виконувати рішення про проходження лікування; г) виконувати рішення щодо місця перебування,
роботи або навчання; д) утримуватися від контактів із визначеними особами [5, с. 14; 6, с. 12].
Окрім того, п.  1 Рекомендації N Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради
Європи державам-членам «Про умовно-дострокове звільнення» встановлює, що «умовно-достроковим звільненням визнається звільнення особи,
яка відбуває позбавлення волі, раніше призначеного терміну з накладенням на цю особу з урахуванням особливостей її особистості обов’язків,
яких вона повинна дотримуватися після звільнення». Пунктом 3 Рекомендації також передбачено, що «умовно-дострокове звільнення має сприяти
переходу ув’язненого від життя в тюрмі до законослухняного життя
в суспільстві за допомогою накладання на нього обов’язків, яких він
повинен дотримуватися після звільнення, і здійснення контролю за ним,
що сприяло б досягненню цієї мети, захисту громадської безпеки і скороченню рівня злочинності в суспільстві» (курсив наш. – М. П., Л. О.).
У свою чергу, п.  8 рекомендує таке: «Щоб зменшити ризик повторного вчинення злочину умовно-достроково звільненими ув’язненими,
необхідно існування можливості накладення на них з урахуванням їх
особистості таких обов’язків:
– виплатити компенсацію або відшкодувати шкоду потерпілому;
– пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності
або іншого виліковного захворювання, явно пов’язаного з фактом вчинення злочину;
– працювати або займатися будь-якою іншою схваленою діяльністю,
наприклад, навчатися або пройти професійну підготовку;
– брати участь в індивідуальних розвиваючих програмах;
– не проживати у визначених місцях, не відвідувати визначених
місць».
У Рекомендації N Rec (2003) 22 також зазначається, що «як правило, умовно-дострокове звільнення має супроводжуватися наглядом,
що полягає в наданні допомоги та проведенні контрольних заходів.
Характер, тривалість та інтенсивність нагляду мають встановлюватися
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з урахуванням особливостей кожної конкретної справи. Протягом періоду умовно-дострокового звільнення має бути можливість коригувати
характер, тривалість та інтенсивність нагляду» (п. 9). «Обов’язки або
заходи з нагляду не повинні призначатися на період часу, що перевищує
невідбуту частину покарання» (п. 10) [7].
Отже, вищезазначені приклади зарубіжного пенітенціарного досвіду, а також відповідні міжнародно-правові норми засвідчують, що
виключення у 2014 р. з КВК України норм, що передбачали контроль
за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання,
суперечить європейським стандартам. Тому логічним видається доповнення КВК України нормами, що передбачають здійснення контролю
за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання.
Зазначимо, що таку пропозицію підтримало 91,1% респондентів учених і 76,0% практичних працівників. При цьому, на думку 85,4% учених
і 69,1% практиків (у межах тих, хто підтримав вказану пропозицію),
функції щодо здійснення контролю за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, необхідно покласти на уповноважені
органи з питань пробації; 6,1% і 12,7% відповідних категорій респондентів пропонують такі функції покласти на громадськість (спостережні
комісії); відповідно 3,7% і 2,1% висловили думку, що такі функції мають
здійснювати органи Національної поліції; 2,4% і 14,1% – уповноважені
органи з питань пробації спільно з громадськістю; 0,8% практичних працівників висловилися за здійснення відповідних функцій уповноваженими органами з питань пробації спільно з органами Національної поліції;
2,4% учених і 1,2% практиків – комплексно всіма названими суб’єктами.
Зазначимо, що учасниками відповідного експертного опитування
стали: 1) 90 учених із науковими ступенями кандидата і доктора наук
(м. Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Запоріжжя, Івано-Франківська, Чернігова), які досліджують проблеми пенітенціарної науки та
пов’язаних із нею галузей; 2) 800 практичних працівників правозастосовних і правозахисних інституцій, із них: персонал органів і установ
виконання покарань Міністерства юстиції України (480 осіб), судді
(110 осіб), прокурори (70 осіб), адвокати (140 осіб).
Ми підтримуємо позицію, за якою функції щодо здійснення контролю
за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання,
необхідно покласти на уповноважені органи з питань пробації, оскільки
це забезпечить реалізацію цього постпенітенціарного напряму на професійній основі. Більше того, уповноважені органи з питань пробації,
керуючись ст.  163–166 КВК України, здійснюють нагляд за поведінкою
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осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. З огляду на
це та з метою уніфікації сформульованої нами пропозиції з положеннями
Закону України «Про пробацію» правильним є використання поняття
«нагляд за особами, умовно-достроково звільненими від відбування
покарання».
Обґрунтування уповноважених органів з питань пробації як суб’єктів
здійснення нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від
відбування покарання, базується на таких положеннях міжнародного
й українського законодавства:
1) Закон України «Про пробацію» передбачає пенітенціарну пробацію, під якою, згідно з ч. 1 ст.  11, розуміється підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких
осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання [8]. Зважаючи
на вищевикладене, з особами, щодо яких здійснюються заходи з підготовки до умовно-дострокового звільнення, працюють уповноважені
органи з питань пробації; і буде логічно, якщо після звільнення, з метою
закріплення результатів виправлення і ресоціалізації, зі звільненими особами продовжать працювати названі суб’єкти;
2) п. 12 Рекомендації N Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради Європи
державам-членам «Про умовно-дострокове звільнення» передбачає, що
підготовка умовно-дострокового звільнення має бути організована за
умови тісного співробітництва з тюремним персоналом та персоналом
органів з нагляду за особами, звільненими умовно-достроково, і завершена до закінчення мінімального або встановленого періоду [7]. Отже,
міжнародно-правові акти дотримуються позиції щодо єдності суб’єкта,
залученого у процес підготовки умовно-дострокового звільнення та нагляду за особами, звільненими умовно-достроково.
На додаток до сказаного варто наголосити, що, відповідно до ст.  3–44
Правил «Про виконання покарань», у Норвегії контроль за особами,
умовно-достроково звільненими від відбування покарання, здійснює
служба пробації [6, с. 13].
Організаційно-правовим чинником, що сприятиме запровадженню
інституту пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, в законодавство України, є норма
абз. 2 ч. 4 ст.  5 проєкту Закону України «Про пенітенціарну систему»
2020 р. [9], якою замість нині чинної чисельності персоналу уповноважених органів з питань пробації, що визначається в розмірі п’яти відсотків
кількості осіб, які перебувають на обліку в цих органах (закріпленої на
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рівні ст.  2 Закону України «Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України» [10]), передбачено збільшене – десятивідсоткове співвідношення чисельності персоналу органів пробації від числа
суб’єктів пробації. Тому за рахунок збільшеної в перспективі чисельності
персоналу уповноважених органів з питань пробації можливо ефективно
здійснювати функцію пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання.
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Стаття 4 Закону «Про пробацію» визначає, що метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та
забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою
прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.
Виходячи з наведеного в законі визначення, можемо дійти висновку,
що мета пробації багато в чому співпадає з метою кримінального покарання. Частина 2 статті 50 Кримінального кодексу вказує, що покарання
має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
Як кримінальне покарання, так і пробація переслідують майже однакові
цілі. Проте цілком зрозуміло, що ці види діяльності не є однаковими.
В іншому випадку було б недоцільним формувати і впроваджувати цей
інститут до правозастосовної діяльності.
З’ясуємо в чому полягає різниця між діяльністю з виконання кримінальних покарань і пробації.
Стаття 6 Закону «Про пробацвію» формулює завдання пробації,
фактично окреслюючи зміст цієї діяльності. Отже, пробаційна діяльність
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включає: підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених; здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських
робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування
покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років; виконання
певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; направлення
засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних
центрів; реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених
від відбування покарання з випробуванням; проведення соціально-виховної роботи із засудженими; здійснення заходів з підготовки осіб,
які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк, до звільнення; реалізація інших заходів, спрямованих
на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних
кримінальних правопорушень.
Законодавець бачить пробацію багатовекторною діяльністю, яка
передбачає в своєму об’ємі і кримінальні процесуальні правовідносини,
і правовідносини з виконання окремих покарань, і правовідносини з соціального патронажу та адаптації. Такий підход грунтується на положеннях
рекомендації CM/Rec (2010)1 Комітету Міністрів Ради Європи (Європейські правила пробації). Цей документ визначає зміст пробації і вказує,
що пробація відноситься до процесу виконання в суспільстві покарань
і заходів, передбачених законом і призначених правопорушникові. Вона
включає широке коло дій та заходів виховного впливу, таких як нагляд,
контроль і надання допомоги, метою яких є залучення засудженого до
громадського життя, а також забезпечення безпеки суспільства [1].
Але на нашу думку такий погляд на зміст пробації не сприяє розумінню її суті і виокремленню, як самостійного напряму спеціальної
діяльності уповноважених органів держави. Про це свідчить той факт,
що сьогодні як серед науковців, так і серед практичних працівників не
має єдності у розумінні змісту пробації. Її розглядають і як підгрунтя
для відновного правосуддя [2; с. 68], і як соціально-виховну діяльність,
що переслідує перш за все реінтеграційні цілі [3; с. 24]. Наведені думки
збігаються в тому, що пробацію розглядають як відмінну від кримінальнро-виконгавчої діяльність.
Щодо зарубіжного досвіду, то як зазначає Богатироьова О. І. зарубіжні
джерела свідчать, що в одних державах законодавець визначає застосу53

вання пробації як покарання (наприклад, Швеція, Фінляндія, Латвія),
в інших – відносить до інших заходів кримінально-правового характеру
(наприклад, Англія, Данія), у третіх – пов’язує застосування цього заходу
із звільненням від покарання (наприклад, Естонія), а у деяких країнах взагалі не позначає природу даного інституту (наприклад, США) [4; с. 257].
Підсумовуючи, вважаємо за необхідне зазначити, що існуючий стан
правового регулювання не дозволяє одноманітно тлумачити мету і зміст
пробації. Це, в свою чергу, не сприяє впровадженню пробації в діяльність
органів держави і успішній її реалізації.
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2.

3.
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У перекладі з англійської probation, тобто пробація, це випробовування, умовне звільнення. Згідно з Правилами Ради Європи «Про пробацію»
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пробація відноситься до застосування у суспільстві санкцій та заходів,
визначених законом і накладених на правопорушника. Вона включає
в себе ряд заходів і впливових дій, таких як нагляд, керівництво і допомога, спрямованих на соціальну реінтеграцію правопорушника, а також
на сприяння суспільній безпеці [1]. Одразу необхідно звернути увагу на
те, що в такому розумінні пробація – це не виконання реальних покарань,
передбачених кримінальним законодавством. Між тим існує неофіційний,
дещо віддалений від мови оригіналу, переклад українською Правил Ради
Європи «Про пробацію», де перекладач або той, хто був коректором перекладу, вирішив за доцільне віднести пробацію до процесу виконання
покарань, доповнивши від себе, що метою заходів виховного впливу під
час пробації є залучення засудженого до громадського життя [2].
Ще більш віддаленим від поняття пробації, яке дано у Правилах
Ради Європи «Про пробацію», є Закон України «Про пробацію», який
визначає пробацію, як систему наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону
до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією,
що характеризує обвинуваченого [3]. Стаття 6 цього закону, визначаючи серед завдань пробації виконання певних видів покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, вказує на те, що пробація також має
бути спрямована на здійснення нагляду за засудженими до покарань
у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт,
особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням,
звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками,
які мають дітей віком до трьох років [3]. Отже поряд із наглядом за
особами, звільненими від відбування покарання з випробовуванням,
що поза будь-якими сумнівами входить у зміст пробації, Закон України
«Про пробацію» деталізував, які ж з дванадцяти видів покарань має виконувати пробація. Такий підхід можна пояснити тим, що уповноважені
органи з питань пробації були створені на базі кримінально-виконавчих
інспекцій, які, зокрема, й виконували покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, що спочатку було передбачено статтею 13 «Кримінально-виконавча інспекція» Кримінально-виконавчого
кодексу України. Як спадок функцій кримінально-виконавчої інспекції
сьогодні уповноважений орган з питань пробації, чиї повноваження теж
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визначені ст. 13 КВК (у редакції 2014 і у 2016 років), поряд з власне
пробаційними повноваженнями забезпечує виконання покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт і виправних робіт. Частина 1 ст. 11 КВК
уповноважені органи з питань пробації відносить не до органів пробації, а до органів виконання покарань, до яких раніше відносились
і кримінально-виконавчі інспекції. Так само Типове положення про
уповноважений орган з питань пробації, яке було затверджене наказом
Міністерства юстиції України 18.08.2017 р. № 2649/5, визначає, що уповноважений орган з питань пробації (далі – орган пробації) є органом
виконання покарань, який забезпечує реалізацію державної політики
у сфері виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі, та пробації [4]. До основних завдань і функцій органу пробації, поряд з суто пробаційними, Типове положення відносить
виконання кримінальних покарань у виді штрафу, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських
робіт, виправних робіт [4]. Таким чином, виходить, що наказ Міністерства юстиції до повноважень уповноваженого органу з питань пробації
відніс виконання додатково до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних
робіт ще й четверте покарання – штраф. Однак ні ст. 13 КВК України,
ні Закон України «Про пробацію», не передбачають, щоб уповноважені
органи з питань пробації виконували штраф. Пункт 14 ст. 92 Конституції
України виходить з того, що виключно законами України визначаються організація і діяльність органів і установ виконання покарань [5].
Оскільки уповноважений орган з питань пробації за законодавством
України віднесений до органів виконання покарань, то за Конституцією
його діяльність, повноваження мають визначатися виключно законами,
тому накази Міністерства юстиції, яке у своїй діяльності має керуватися
Конституцією, щодо виконання покарання у виді штрафу уповноваженими органами з питань пробації є неконституційними, такими, що
протирічать принципу законності, на якому має грунтуватись пробація.
На мою думку оптимальним виходом з цієї кризової ситуації було
б виключення уповноважених органів з питань пробації з числа органів
виконання покарань, з числа правоохоронних органів. Пробація – це
не виконання покарань, а насамперед допомога правопорушнику реінтегруватись у суспільство, як цілком зрозуміло з Правил Ради Європи
про пробацію, як свідчить багатий міжнародний історичний досвід застосування пробації.
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Ще один аспект, щоб у пробації не було невластивих їй функцій – це
вирішити питання із застосуванням покарань, визначитись, які покарання
неефективні, які мають бути за новим Кримінальним кодексом, тобто
вилучити з «драбини покарань» щонайменше три вищеназвані щаблі,
а саме: покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи. Доволі обережний оптимізм, щодо розв’язання цієї проблеми дає Проєкт
нового кримінального кодексу, де передбачені лише такі основні види
покарань: а) штраф; б) ув’язнення на певний строк; в) довічне ув’язнення.
Виправні роботи взагалі не згадуються у Проєкті, а громадські роботи
перейменовані у суспільно корисні роботи і віднесені не до покарань,
а до наглядових засобів пробації. Що ж стосується позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, то серед одинадцяти обмежувальних заходів знайшлося місце і таким, як обмеження
права обіймати певні посади і обмеження права здійснювати певні види
діяльності, тобто за Проєктом, це вже не покарання, а обмежувальні заходи пробації.
У Проєкті пробації присвячено окремий розділ, який надає пробації
статус кримінально-правового інституту. Пробація в Проєкті визначається
як контрольні, реінтеграційні та наглядові засоби, що передбачають обмеження у реалізації прав чи свобод людини та застосовуються до особи,
засудженої обвинувальним вироком суду за вчинення злочину, з метою
убезпечення суспільства та спонукання цієї особи до правослухняної
поведінки [6]. Насправді в Проєкті зміст пробації наповнений контрольними, реінтеграційними, наглядовими та обмежувальними засобами,
перелік яких, явно не на користь реінтеграційних засобів. Таким чином,
запропонований підхід робить наголос не на реінтеграційній складовій
пробації, а на тому, що даний кримінально-правовий інститут має бути
присвячений переважно обмеженням у реалізації прав чи свобод людини.
У зв’язку з цим виникає питання, за якими ознаками приведене визначення поняття пробації відрізняється від поняття покарання, яке дається у ст.
3.1.1. цього ж Проєкту: «Покаранням є примусове обмеження у реалізації
прав чи свобод людини, що застосовується на підставі цього Кодексу до
особи, засудженої обвинувальним вироком суду за вчинення злочину.
Покарання має на меті убезпечення суспільства шляхом утвердження
справедливості, запобігання вчиненню злочинів і спонукання особи до
правослухняної поведінки»? [6].
Порівняльний аналіз визначення поняття пробації і поняття покарання дає підстави зробити висновок, що пробація у Проєкті фактично
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прирівнюється до покарання. Підтверджується це і тим, що розробники
Проєкту вирішили, що пробація має застосовуватися щодо осіб, яким
штраф призначений як реальне основне покарання. Проєкт нового кримінального Кодексу регулює порядок виконання штрафу, тобто його розробники вирішили врегулювати порядок виконання одного з трьох видів
покарання, тим самим поставивши під сумнів необхідність присвятити
регулюванню тюремного ув’язнення на рівні кодексу. Як видається, за
таких умов для регулювання порядку виконання тюремного ув’язнення
буде достатньо окремого закону, тобто відпадає необхідність існування
Кримінально-виконавчого кодексу як такого.
Ще один аспект. За Проєктом нового кримінального Кодексу контроль
за поведінкою осіб, до яких застосовано обмежувальні засоби, здійснює
орган пробації. Перелік цих засобів (можливо, їх треба було назвати
заходами, а не засобами) доволі великий, до нього входять: а) заборона
перебувати у визначених місцях (зокрема в місці спільного проживання
з потерпілим від злочину, його близькою особою або з дитиною, яка
була свідком чи співучасником злочину, або якщо злочин було вчинено
з використанням дитини); б) заборона наближатися на визначену відстань до місця, у якому потерпілий від злочину або його близька особа,
свідок чи співучасник злочину може постійно чи тимчасово перебувати
у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням або з інших причин; в) заборона переслідувати потерпілого або його близьких, що включає фізичне слідування за ними, стеження або доведення до них факту, що за
ними стежать чи будуть стежити; г) заборона особистого, через третіх
осіб чи засоби зв’язку спілкування з потерпілим, його близькою особою
або з особою, яка була свідком чи співучасником злочину; ґ) заборона
відвідувати певні заходи з покладенням обов’язку перебувати під час їх
проведення у певному місці або без такого; д) заборона певних діянь щодо
предметів, обіг яких обмежений або діяльність з використанням яких,
є джерелом підвищеної небезпеки; е) обмеження права обіймати певні
посади; є) обмеження права здійснювати певні види діяльності; ж) обмеження права керувати певними видами транспортних чи інших засобів,
які здатні заподіяти шкоду; з) обмеження права брати участь у виборах
або референдумі; и) обмеження іноземця або особи без громадянства,
яка постійно не проживає в Україні, права перебування на її території.
У зв’язку з цим виникає ще одне питання, чи з’ясували розробники Проєкту нового кримінального Кодексу реальні можливості уповноважених
органів з питань пробації стосовно дієвості забезпечення такого контролю
у різноманітних сферах?
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Як видається, майбутнє пробації в Україні не у посиленні наглядових,
контрольних і обмежувальних функцій, а в тому щоб запропоновані реінтеграційні засоби у виді покладення обов’язку: а) брати участь у складанні та реалізації індивідуального плану реінтеграції в суспільство;
б) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою; в) забезпечувати догляд за дитиною та її виховання; г) працевлаштуватися або
за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися
до органу державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного
та працевлаштування, якщо особі буде запропоновано відповідну посаду
(роботу); ґ) пройти професійну підготовку чи інше навчання; д) пройти
курс лікування від розладу психіки або поведінки внаслідок вживання
психоактивних речовин або іншого соціально небезпечного захворювання; е) пройти курс консультацій у психолога були розширені за рахунок
надання пробацією соціально-правової допомоги, а саме: сприяння можливості отримання медичних послуг; середньої освіти; надання психологічної підтримки; отримання пільг та соціальних виплат, встановлених
законодавством; допомога у відновленні та побудові підтримуючої системи соціальних зв’язків, соціальний патронаж; допомога у відновленні
сімейних та інших соціальних і позитивних зв’язків за умови взаємної
згоди сторін; соціально-побутова адаптація, в тому числі: надання місця
для проживання; організація реабілітаційних заходів; залучення до культурних заходів; надання консультацій з соціально-правових питань. Як
видається, реінтеграційні заходи пробації будуть ефективними не стільки
від вимоги до правопорушників виконувати перелічені вище обов’язки,
скільки від надання допомоги суб’єктам пробації у вирішені їх проблем
і це єдиний вірний шлях до встановлення позитивних взаємин з правопорушниками, що дозволить сприяти їх реінтеграції.
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ НА СУБ’ЄКТА
(КЛІЄНТА) ПРОБАЦІЇ ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ
СУСПІЛЬСТВА
Суботенко Олена Олександрівна
заступник директора Державної установи «Центр пробації»

Актуальність зазначеної теми зумовлена структурою Правил Ради
Європи про пробацію (2010), які впроваджуються в Україні з 2015 року:
п’ятий розділ цього європейського стандарту описує особливості роботи
з інструментами пробації, за допомогою яких можна досягнути виправлення та зміни поведінки «клієнта пробації»: оцінка ризиків вчинення
повторного кримінального правопорушення, планування роботи з засудженим та заходи виховного впливу.
Цей стандарт знайшов своє відображення у Законі України «Про
пробацію», зокрема у статті 13, що визначає поняття та особливості соціально-виховної роботи.
Пробація представляє собою систему наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до
закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією,
що характеризує обвинуваченого. Мета пробації визначається як забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання
вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення
суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття
судом рішення про міру їх відповідальності.
Пробація має зумовити запуск процесу позитивних змін особистості
та формування у правопорушника готовності до самокерованої правослухняної поведінки. Ступінь виправлення суб’єкта пробації має прямопропорційний зв’язок із безпечністю суспільства.
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Говорячи про безпечне суспільство, ми хочемо бачити суспільство
без злочинів, проте гарантувати, що правопорушник більше ніколи не
вчинить кримінальне правопорушення неможливо, тому, говорячи, що
«пробація робить суспільство більш безпечним», насамперед, ми маємо
на увазі зниження рівня злочинності у суспільстві, нейтралізацію загрози
життю і здоров’ю громадян, недопущення вчинення повторних правопорушень суб’єктами пробації, і, відповідно, упередження наслідків
злочинів (фізичних, моральних, матеріальних тощо).
На перший погляд здається, що безпека у суспільстві досягається
контрольними заходами, які полягають у періодичній реєстрації з явкою
до підрозділу пробації, повідомленні щодо зміни місця проживання
й пересування та інших обов’язках та обмеженнях, що суд покладає на
клієнта пробації.
Проте, не усунувши причини й умови вчинення кримінального правопорушення, не досягнувши необхідних змін у житті та світогляді клієнта
пробації, говорити про остаточне виправлення правопорушника – непросто.
Зазначене досягається заходами виховного впливу, які, насамперед,
передбачають зниження ризику небезпечної поведінки клієнта в суспільстві, зміну його прокримінального мислення та дотримання ним норм
закону та моралі у способі життя.
Таку діяльність персонал пробації здійснює за допомогою інструментів пробації як засобів реалізації її функцій.
Достатньо ефективним інструментом впливу на зміну поведінки та
способу життя клієнта є пробаційні програми. Пробаційні програми
становлять собою сукупність спеціально розроблених тренінгових занять
інформаційно-профілактичного характеру, що грунтуються на принципах
когнітивно-поведінкового втручання та спрямовані на формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити.
Особливістю пробаційних програм є обов’язковість виконання,
оскільки вони призначаються судом як обов’язок особі, звільненій від
відбування покарання з випробуванням.
Станом на сьогоднішній день в Україні впроваджується чотири види
пробаційних програм (4 – для повнолітніх і 4 – неповнолітніх суб’єктів
пробації) за чотирма напрямами: «Подолання агресивної поведінки»,
«Зміна про кримінального мислення», «Попередження вживання психоактивних речовин» та «Формування життєвих навичок», яка складається
з чотирьох модулів: «Успішне спілкування», «Сім’я та цінності», «Освіта
та працевлаштування», «Цілепокладання та побудова життєвих планів».
61

Протягом 2017–2020 років усього надійшло на виконання до уповноважених органів з питань пробації 1402 судових рішення, якими покладено на суб’єктів пробації обов’язок виконувати заходи, передбачені
пробаційною програмою.
Згідно зі статистичними даними за 2020 рік стосовно реалізації
пробаційних програм 41% з кількості програм, що були реалізовані, –
«Зміна прокримінального мислення», 16% – «Попередження вживання
психоактивних речовин», 8% – «Подолання агресивної поведінки», 5% –
«Формування життєвих навичок».
Оскільки пробаційні програми передбачають здійснення моніторингу
досягнень учасників у процесі її проходження, окрім завершальної оцінки
результатів проходження програми, що складається одночасно з висновком щодо виконання заходів, передбачених програмою, програми містять
форми оцінки знань і навичок учасників у напрямі зміни поведінки до
і після проходження заняття, а також форми оцінки програми, що заповнюється ведучим програми.
Ефективність та результат реалізації пробаційної програми оцінюється ступенем досягнення її мети та характеристикою досягнутих змін
у знаннях, установках і практичних навичках суб’єкта пробації стосовно
напряму відповідної пробаційної програми.
Висновок реалізації пробаційної програми лише підтверджує факт
виконання обов’язку, покладеного судом. До того ж, низький ступінь
досягнення мети програми не може вважатись невиконанням обов’язку
суду (за умови виконання усіх заходів, передбачених програмою). Разом
із тим, немає підстав покладати всю відповідальність за результат або
подальшу поведінку клієнта пробації після проходження ним пробаційної
програми на куратора.
Відповідно до результату оцінки проходження клієнтами пробаційних
програм слід зазначити, що високий рівень досягнення мети програми
відмічається у 66% клієнтів, середній – у 33%, низький – у 1%.
Результати реалізації програм засвідчують, що рівень професіоналізму куратора, наявність освіти у сфері соціальної роботи, педагогіки чи
психології та досвід роботи з людьми має прямий зв’язок з їх ефективністю. Компетентності куратора зумовлюють успішність подолання опору
клієнта, налагодження контакту з ним і встановлення довіри.
Станом на кінець листопада 2020 року підготовлено 1096 кураторів
пробаційних програм або 32% з числа персоналу пробації (працівники,
котрі пройшли відповідне навчання та мають підтверджуючий документ).
У свою чергу, успішність впливу на клієнта пробації значною мірою
обумовлюється його соціально-психологічним портретом, видом та
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ступенем тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, рівнем
інтелектуального розвитку та способом мислення, усвідомленням необхідності і готовності до змін. У цьому аспекті більш складно працювати
з клієнтами, які мають залежності від психоактивних речовин, а також
із клієнтами раннього і похилого віку.
Під час реалізації пробаційних програм у кураторів виникають певні
проблеми об’єктивного характеру. Нерідко це відсутність або непристосованість деяких приміщень для проведення індивідуальних занять,
а також недостатня кількість робочих зошитів, роздаткового матеріалу
та канцтоварів.
Також куратори відмічають, що на початку проходження пробаційної
програми з більшістю засуджених важко встановити контакт та налагодити взаємодію, зокрема через їх недовіру, відсутність мотивації та зайнятість. Проте ближче до середини проходження пробаційної програми
ситуація змінюється в позитивному напрямку.
Проблематичною є також ситуація, коли судом призначається пробаційна програма того виду, який не співпадає з результатами оцінки
ризиків, проведеної куратором і є не актуальною для клієнта. У такому
разі вмотивувати та зацікавити клієнта дуже складно.
За результатами реалізації програм є досить позитивний зворотній
зв’язок від клієнтів. Приблизно половина клієнтів пробації вважають, що
пробаційні програми, які вони пройшли, допомогли їм змінити ставлення
до власних протиправних дій, знизити частоту вживання алкоголю, навчитися думати перед тим, як діяти, не звертати увагу на людей, які їх
провокують до вчинення протиправних дій, тощо.
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Незважаючи на це, слід зауважити, що затверджені пробаційні
програми, як і решта інструментів пробації, не можуть бути незмінні. Окрім
того, зміна індивідуальної ситуації у житті клієнтів вимагає від кураторів

Незважаючи на це, слід зауважити, що затверджені пробаційні програми, як і решта інструментів пробації, не можуть бути незмінні. Окрім
того, зміна індивідуальної ситуації у житті клієнтів вимагає від кураторів
гнучко підходити до використання певних вправ програми, і здебільшого
це є виправданим.
Також, аналізуючи категорії суб’єктів пробації, що перебувають на
обліку, актуально розглядати розроблення додаткових видів пробаційних
програм (або їх модулів) за такими напрямами:
− програми по роботі з особами, які вчинили ДТП, у тому числі в стані
алкогольного сп’яніння;
− програми для осіб, у тому числі для жінок, які вчинили домашнє
насильство та/або жорстко поводились з дітьми;
− програму «Попередження вживання психоактивних речовин»
пропонується забезпечити додатковим модулем щодо профілактики
вживання алкоголю спеціально для роботи з особами, залежними від
алкоголю.
Додатковий критерій оцінки ефективності пробаційних програм, який
може мати місце у майбутньому, – це кількість повторних кримінальних
правопорушень серед осіб, які їх пройшли. Після впровадження Єдиного
реєстру засуджених та осіб, узятих під варту такі дані будуть доступні
для аналізу.
Найважливішим етапом роботи з суб’єктом пробації є проведення
оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення (далі – оцінка ризиків) за допомогою відповідного інструменту.
Це діагностичний оціночний інструмент, який передбачає аналіз впливу історії кримінальних правопорушень, виявлених міжнародними
дослідженнями факторів ризику (житло, робота, освіта, матеріальне
становище, психічний стан, контроль над поведінкою та мисленням,
залежності, стосунки у суспільстві, соціальні зв’язки, готовність до
змін) на ймовірність виникнення протиправної поведінки засудженого,
її можливих наслідків, визначення криміногенних потреб, що могли чи
можуть спричинити вчинення кримінального правопорушення, і заходів
щодо їх мінімізації.
Протягом 2015–2017 років працівники пробації разом з експертами
проєкту ЄС розробляли національний інструмент оцінки ризиків, намагаючись враховувати міжнародний досвід, проте не скопіювати його, – тож
валідація і вдосконалення затвердженого і впровадженого у 2018 році
інструменту досі триває, паралельно з його функціонуванням.
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Оцінка ризиків допомагає встановити причини й умови, що сприяли
вчиненню кримінального правопорушення, і вирішити питання про те, чи
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роботи та впливу на поведінку суб’єкта пробації, відповідно до законодавства, містить заходи нагляду та соціально-виховної роботи. У плані
індивідуальної роботи працівник пробації зазначає заходи, що визнача65

ються шляхом постановки завдань у сферах, які мають найвищий рівень
ризику (що саме має зробити особа для досягнення поставленої мети),
інтенсивність застосування заходів залежить від ступеню визначеного
рівня ризику.
Реалізація заходів індивідуального плану зумовлює визначення та
реалізацію напрямів подальшого майбутнього індивідуального розвитку клієнта пробації (професіоналізація, перепрофесіоналізація, життя
без вживання психоактивних речовин та алкогольної залежності та ін.).
Вмотивувати клієнта пробації до своєчасного та якісного виконання
заходів плану, сформувавши у нього готовність до позитивних змін у житті – і є завданням працівника пробації, навіть деякою мірою – викликом.
Індивідуальне планування заходів роботи з суб’єктами пробацї здійснюється у рамках соціально-виховної роботи з більш ніж 100 тис. осіб –
стільки клієнтів проходить по обліках пробації щорічно.
Відповідно до законодавства, соціально-виховна робота проводиться
за індивідуальним планом роботи із засудженим з урахуванням оцінки
ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень та передбачає
диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної
та інших
допомоги,
працевлаштуванню,
залучення до
участь увидів
виховних
заходах сприяння
та соціально
корисній діяльності, проведення
навчання, участь у виховних заходах та соціально корисній діяльності,
індивідуально-профілактичної роботи.
проведення
індивідуально-профілактичної роботи.
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Соціально-виховна робота за своєю суттю є комплексною системою
соціально-психологічних і психолого-педагогічних заходів спільної взаємодії
персоналу органу пробації з суб’єктами пробації для досягнення головної
мети – виправлення правопорушника. Саме через цілеспрямовану діяльність

Соціально-виховна робота за своєю суттю є комплексною системою
соціально-психологічних і психолого-педагогічних заходів спільної взаємодії персоналу органу пробації з суб’єктами пробації для досягнення
головної мети – виправлення правопорушника. Саме через цілеспрямовану діяльність персоналу органу пробації заходи соціально-виховної
роботи спрямовуються на формування та закріплення у клієнтів пробації
розуміння необхідності дотримання вимог законів та інших прийнятих
у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього та
культурного рівнів.
Основною метою соціально-виховної роботи є створення за допомогою засобів зовнішнього впливу необхідних умов для формування
у засуджених основних компетенцій соціально адаптованої людини
у різних сферах діяльності.
Результатом проведення соціально-виховної роботи має бути формування у суб’єкта пробації прагнення до певної моделі соціально прийнятної поведінки.
Під час взаємодії та комунікації з суб’єктами пробації працівники
пробації застосовують як безпосередні (бесіда, лекція, дискусія, вимога, тренування), так і опосередковані (переконання, навіювання, приклад, громадська думка, заохочення) засоби впливу на особистість для
формування практичних умінь і навичок самовиховання та подальшого
самовдосконалення. Заходи впливу визначаються залежно від «ресурсів»,
наявних у громаді.
Ураховуючи наявні ресурси для вирішення індивідуальних потреб
суб’єкта пробації, працівник уповноваженого органу з питань пробації
залучає до роботи з засудженими організації, установи, підприємства,
які внесені до бази ресурсів (як державні установи, так і організації недержавного сектору).
Проблемними аспектами під час використання таких інструментів
як оцінка ризиків та індивідуальний план роботи є:
− налагодження комунікації під час проведення мотиваційного консультування, проведення оцінки ризиків та складання індивідуального
плану роботи;
− обмеженість ресурсів регіонального рівня (недостатня кількість
надавачів послуг), які необхідно використовувати в процесі взаємодії
з суб’єктом пробації для планування інтервенцій;
− недостатній рівень усвідомлення необхідності змін клієнтами
пробації.
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−

У процесі впливу на клієнта пробації та досягнення, умовно кажучи,
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стадія формування готовності може проходити 5 стадій емоційного
Саме таку «версію» особистості і поведінки клієнта намагаємось переагування: заперечення,
гнів, торг, депресія,
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Саме таку
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намагаємось
сподіватись
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переформатувати під час перебування його на обліку пробації, і підтримати від
кримінальних, економічних, адміністративних та інших правопорушень.
на подальше, що дасть нам можливість з достатньо високою вірогідністю
сподіватись на Список
те, що нашавикористаних
діяльність сприяє убезпеченню
суспільства від
джерел:
економічних, адміністративних
та 45/110
інших правопорушень.
1. кримінальних,
Резолюція Генеральної
Асамблеї ООН №
Мінімальні стандартні
правила ООН стосовно
заходів,
не пов’язаних
з тюремним ув’язненням
Список
використаних
джерел:
(Токійські правила): прийнята на 68 пленарному засіданні Генасамблеї
1. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 45/110 Мінімальні
ООН 14.12.1990.
правила
ООН (2010)1
стосовноКомітету
заходів, Міністрів
не пов’язаних
з тюремним
2. 	стандартні
Рекомендація
CM/Rec
державам
– членам
про Правила Ради Європи про пробацію: прийнята Комітетом Міністрів 20 січня 2010 року.
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3. 	 Рекомендація CM/Rec (2017) 3 щодо громадських санкцій та заходів:
прийнята Комітетом Міністрів 22 березня 2017 року на 1282 нараді
(скликанні, засіданні) заступників Міністрів.
4. 	 Рекомендація CM/Rec (97)12 щодо персоналу, який займається впровадженням санкційних заходів (англ. версія): прийнята Комітетом Міністрів 10 вересня 1997 року на 600 засіданні заступників Міністрів.
5. 	 Рекомендація CM/Rec (2008)11 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо європейських правил стосовно неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій чи заходів: прийнята
Комітетом Міністрів 5 листопада 2008 року на 1040 зустрічі Заступників Міністрів.
6. 	 Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно
звільненими правопорушниками: підписана державами – членами Ради
Європи (РЄ) 30.ХІ.1964 у м. Страсбурзі (Франція). Україна приєдналася до Конвенції 22.IX.1995. Дата набуття чинності: 29.12.1995.
7. 	 Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. № 160‑VІІІ.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОБАЦІЇ –
ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНІЙ
ЗЛОЧИННОСТІ
Христич Інна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу
кримінологічних досліджень НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Злочинність притаманна усім країнам світу, але головне що у різних
обсягах. Чинне положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань до загальної кількості облікованих, які наводяться
у звітності, кримінальних правопорушень не включаються правопорушення, за якими кримінальні провадження закрито через відсутність події
кримінального правопорушення або відсутність у діянні складу кримінального правопорушення (п.п. 1 або 2 ч.1 ст. 284 КПК). Так, в 2019 р.
було зареєстровано 840447, а обліковано – 444130, в 2018 р. було зареєстровано 915431 кримінальних правопорушень, а обліковано – 487133,
в 2017 р. було зареєстровано 1050617 кримінальних правопорушень,
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а обліковано – 523911, в 2016 р. було зареєстровано 1124401 кримінальних правопорушень, а обліковано – 592604, в 2015 р. було зареєстровано
1093314 кримінальних правопорушень, а обліковано – 565182; в 2014 р.
зареєстровано – 1137436, а обліковано – 529139; в 2013 р. зареєстровано
1553056, а обліковано – 563560. Інакше кажучи питома вага облікованих від загальної кількості зареєстрованих в 2019 р. склала 52,8%,
в 2018 р. склала 53,2%, в 2017 р. склала 49,9%, в 2016 р. склала 52,7%,
в 2015 р. склала 51,7%; в 2014 р. – 46,5%; в 2013 р. – 36,3%. Таке незначне зростання питомої ваги облікованих серед зареєстрованих, в першу
чергу, свідчить про те, що за цей період істотно скоротилося кількість
зареєстрованих (в 2019 р. – на 45,9% порівняно з 2013 р.) кримінальних
правопорушень. Така різниця в показниках пояснюється тим, що для
характеристики рівня злочинності використовується поняття облікованих
кримінальних правопорушень.
На жаль наша країна відноситься до країн з високим рівнем злочинності. Так, за підсумками 1 півріччя 2020 р. індекс злочинності
в Україні складає 48,84, а індекс безпеки – 51,16, що підтверджує найвищий рівень злочинності серед країн Європи. На другому місці – Швеція
(47,43), на третьому – Франція (47,37). Далі йдуть Молдова, Ірландія,
Бельгія, Велика Британія та Італія. [1]. При цьому ми маємо на увазі
лише зареєстровані факти злочинної діяльності без урахування рівня
латентності.
Доведено, що злочинність не зникала, не зникає й не зникне як явище,
що цілком зрозуміло, як і поява її нових форм. Це свідчить про те, що
жоден з методів її запобігання не є єдиним і абсолютно дієвим. Правові
заборони, впровадження жорстоких санкцій або гуманних заходів політичного, економічного, ідеологічного (іноді навіть релігійного) характеру,
інші запобіжні заходи та цікаві ідеї мінімізації злочинності висловлюються вченими, політиками та громадськими діячами всього світу. Але
той факт, що необхідно вести боротьбу зі злочинністю, є беззаперечним.
[2, с. 18].
Розбудова України як правової держави, головним завданням якої
є захист прав і свобод людини, потребує докорінної зміни пріоритетів
діяльності органів виконання покарань, зокрема, пенітенціарних установ, в першу чергу – гуманізацію та приведення у відповідність до міжнародних і європейських правил поводження із засудженими. Подібна
трансформація має на меті не тільки підвищення ефективності діяльності
відповідних органів, але й насамперед забезпечення дотримання прав
осіб, щодо яких виконується покарання.
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Уперше в нормативно-правових актах України термін «пробація»
було використано в Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, затвердженою Указом Президента України від 24 травня
2011 р. [3].
У національному законодавстві закріплено три види пробації: 1) досудова, 2) наглядова, 3) пенітенціарна. Суть пробації полягає у встановленні
нагляду за засудженим з покладенням на нього певних зобов’язань й обмежень, без ізоляції його від суспільства (відвідувати центри пробації,
періодично зустрічатися з наглядовим офіцером, брати участь у певних
різновидах діяльності, дотримуватися законослухняної поведінки тощо).
Цю функцію виконує служба пробації, головна мета діяльності якої полягає в захисті суспільства, попередженні повторних злочинів, сприянні
реінтеграції правопорушника в суспільство.
Кожен вид пробації виконує відповідне значення у справі боротьби
з рецидивною злочинністю. Як відомо, Служба пробації в Україні діє
вже 5 років. 58 тисяч перебуває на обліку органів пробації на цей час. За
даними Мін’юсту, відсоток рецидиву серед людей, які перебувають під
наглядом пробації, наразі становить 1,3%, ще близько 3% осіб – ухиляються від відбування покарання або порушують умови покарання, не
пов’язаного з позбавленням волі [4]. Це дуже важливий показник, тому
що рецидивна злочинність у нашій країні дуже істотна. Так, питома
вага кількості злочинів, вчинених особами, які раніше вчиняли злочини,
склала у 2018 р.13,65%, у 2019 р. – 12,93% [5, с. 47].
Про цьому рецидивна злочинність в нашій країні притаманна усім
видам злочинів. Так, наприклад, особи, які відбули покарання у вигляді
позбавлення волі за автотранспортні злочини (що у більшості країн світу не вважаються злочинами), після відбуття покарання часто вчинять
аналогічні злочини. Тому можна вважати, що праві ті вчені, які підкреслюють, що в’язниця служить школою кримінальної професіоналізації,
а не місцем виправлення [6, с. 11].
Тому повністю підтримуємо висновок, що необхідним є поступове
нарощування розумної альтернативи установам виконання покарань
у виді позбавлення волі, а саме зміцнення органів пробації. [7, с. 15].
1.

Список використаних джерел:
В Україні найвищий рівень злочинності у Європі. Рейтинг. URL: https://
zik.ua/news/ludyna/v_ukraini_naivyshchyi_riven_zlochynnosti_u_yevropi__
reitynh_975222.
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2.

Денисова Т. Правовий нігілізм і його вплив на злочинність в Україні
Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових
праць за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. Миколаїв:
Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська
юридична академія», 2020. 248 с. с. 12–19.
3. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх
в Україні і Указ Президента України від 24.05.2011 р. № 597/2011. URL:
rada.gov.ua.http://search.ligazakon.ua/doc2.nsf/u5597_11.html.
4. Мін’юст пропонує альтернативу тюрмам. URL: https://www.pravda.com.ua/
news/2020/11/24/7274699/.
5. В’юник М. В. Кримінальне-правове регулювання в Україні: реалії та
перспективи (аналітичні матеріали) / М. В. В’юник, М. В. Карчевський,
О. Д. Арланова; упоряд. Ю. В. Баулін. Харків: Право, 2020. 212 с.
6. 	 Кристи Н. Борьба с преступностью – доходная индустрия. Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 5.
С.  8–19.
7. 	 Денисова Т. А. Пошук відповідей на амбітні програми реформування
кримінально-виконавчої системи України: від законодавства до кадрового забезпечення. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2020.
№ 1(11). С. 8–19.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОБАЦІЇ
Яковець Ірина Станіславівна
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
перший заступник директора Державної установи «Центр пробації»

На сьогоднішній час інститут пробації в Україні динамічно розвивається: запроваджуються нові інструменти роботи з правопорушниками,
розширюється коло дій та заходів виховного впливу, розробляються нові
нормативно-правові акти спрямовані на забезпечення безпеки суспільства, вносяться зміни до чинних норм законодавства.
Одним із таких напрямів розвитку є розроблення проєкту закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та
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створення умов для зниження рецидивної злочинності», яким, зокрема,
пропонується скасування покарання у виді обмеження волі, а також передбачається можливість призначення покарання у виді арешту лише
відносно військовослужбовців.
Натомість уводиться новий вид кримінального покарання – пробаційний нагляд, що полягає в обмеженні прав і свобод засудженого та
спрямований на ресоціалізацію засудженого без ізоляції від суспільств
і на запобігання вчиненню ним нових правопорушень. Зазначене нове
покарання може призначатися як основне, а також як додаткове.
Пробаційний нагляд як додаткове покарання призначається у разі,
коли суд, призначаючи основне покарання у виді громадських робіт,
виправних робіт, штрафу або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, дійде висновку про необхідність додаткового виправного впливу на засудженого, незалежно від
того, чи передбачено таке покарання в санкції статті (санкції частини
статті) Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК
України).
Разом із тим пробаційний нагляд не призначається військовослужбовцям, а також у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням. Виконання вироку про засудження особи до виправних робіт чи
пробаційного нагляду може бути відстрочене у деяких випадках.
Пробаційний нагляд як основне покарання може застосовуватися
на строк від одного до п’яти років, а як додаткове – на строк від одного
до трьох років. У випадку призначення пробаційного нагляду як додаткового покарання до покарання у виді штрафу, його строк не може
перевищувати одного року.
На засудженого до пробаційного нагляду суд покладає обов’язки:
1) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу
з питань пробації, але не рідше одного разу на три місяці та не частіше
чотирьох разів на місяць;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну
свого місця проживання, роботи або навчання.
Крім того, суд може визначити й інші види обов’язків, які має виконувати і дотримуватись засуджений до покарання у виді пробаційного
нагляду, зокрема: 1) пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, або розладів психіки та поведінки внаслідок вживання
психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для
здоров’я інших осіб; 2) носити засіб електронного контролю та перебувати за вказаною у рішенні суду адресою.
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Останній вид обов’язку також є новацією, що доволі широко застосовується в інших країнах. Засіб електронного моніторингу – це спеціальний пристрій (переважно у формі браслету), який закріплюється на тілі
засудженого і дозволяє моніторити (контролювати) місцезнаходження
особи за визначеною судом адресою.
У свою чергу, уповноважений орган з питань пробації може додатково
покласти на засудженого такі обов’язки:
1) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим
органом з питань пробації;
2) 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 (роботу);
3) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
4) дотримуватися вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля, проживання у певному
місці;
5) брати участь у складанні та реалізації заходів, передбачених індивідуальним планом соціально-виховної роботи із засудженим;
6) пройти професійне чи інше навчання, підготовку, перепідготовку
чи підвищення кваліфікації.
Обов’язки, які застосовуються до засудженого, мають бути мінімально необхідними для досягнення мети покарання.
На уповноважені органи з питань пробації також пропонується
покласти виконання примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх.
Змін зазнає й процедура вирішення питань стосовно засудження
особи за кримінальне правопорушення, вчинене в період іспитового
строку. Так, встановлюється, що у разі вчинення засудженим протягом
іспитового строку нового кримінального правопорушення суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 КК
України. Водночас звільнення особи від призначеного покарання в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, не перешкоджатиме
складанню покарань за сукупністю вироків.
Скасовується заборона на повторне призначення іспитового строку
встановленням положення, що у разі вчинення засудженим протягом
іспитового строку нового кримінального правопорушення суд може
повторно звільнити його від відбування покарання з випробовуванням,
якщо характер та обставини вчиненого нового кримінального правопо74

рушення, а також криміногенні ризики вчинення нового кримінального
правопорушення свідчать про можливість виправлення особи без відбування покарання. У такому разі іспитовий строк установлюється на
строк не більше ніж три роки. У разі вчинення нового кримінального
правопорушення під час повторного іспитового строку суд може призначити новий іспитовий строк у виняткових випадках, якщо буде встановлено, що відбування покарання не тільки перешкодить виправленню
особи, а й підвищить рівень її криміногенних ризиків вчинення нового
кримінального правопорушення.
Уточнюються положення стосовно процедури відпрацювання громадських робіт, зокрема, після прийняття законопроєкту суд матиме
право, з урахуванням необхідності відповідного виправного впливу,
визначити у вироку види робіт, на які засуджений має бути направлений
першочергово, за умови визначення таких робіт органами місцевого
самоврядування.
Зміни вносяться з метою встановлення можливості суду визначити
у вироку види громадських робіт, на які засуджений направляється першочергово, за умови визначення таких робіт органами місцевого самоврядування. Підвищується й можлива тривалість громадських робіт – до
восьми годин на день, а також дозволяється призначати це покарання
особам, які досягли пенсійного віку, а також особам з інвалідністю II
групи, якщо вони погоджуються на це. Строк щоденного виконання
громадських робіт буде визначатися уповноваженим органом з питань
пробації з урахуванням особистих обставин засудженого.
Уточнюється, що до переліку об’єктів, на яких засуджені відбувають
громадські роботи, можуть бути включені органи, підприємства, установи, організації будь-якої форми власності, але водночас громадські роботи
не повинні бути пов᾽язані з ризиком для життя та потребувати додаткової
спеціальної, освітньої чи кваліфікаційної підготовки.
Передбачається можливість прийняття судом рішення щодо розстрочки виплати штрафу на строк до трьох років ще на етапі винесення
вироку, з урахуванням майнового стану особи.
Визначається чіткіший алгоритм дій уповноважених органів з питань пробації у разі ухилення особи від відбування покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: за проєктом закону, стосовно особи, яка має відбувати це
покарання, але зникла з місця проживання та першочерговими заходами
встановити її місце перебування не виявилось за можливе, уповноважений орган з питань пробації звертається до органів Національної
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поліції з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності
за статтею 389 КК України.
Розширюється перелік дій, які визнаються ухиленням від відбування
покарання у виді громадських та виправних робіт, а також деталізується
їх зміст. Зокрема, до них віднесено факт притягнення до адміністративної
відповідальності за порушення громадського порядку, які були вчинені
після письмового попередження, а також зникнення з місця проживання.
Систематичним невиконанням установлених обов’язків, порушенням порядку та умов відбування покарання, а також притягненням до
адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку,
визнається вчинення засудженим двох і більше таких порушень.
Унормування зазнав і порядок реагування на порушення, допущені
особами, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням. Відповідно до нового порядку, у разі невиконання засудженим,
звільненим від відбування покарання з випробуванням, покладеного
на нього обов’язку, вчинення адміністративного правопорушення,
із засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда та
виноситься письмове попередження про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування
призначеного покарання. Письмове попередження не виноситься за
наявності об’єктивних обставин, що фактично позбавили можливості
виконати відповідний обов’язок. У випадку ухилення засудженого від
з’явлення до уповноваженого органу з питань пробації письмове попередження вважається винесеним, якщо його було надіслано поштою
за останнім відомим місцем проживання засудженого, про що наявне
письмове підтвердження.
У разі систематичного невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, покладених на нього,
систематичного вчинення адміністративних правопорушень, уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду подання про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення
засудженого для відбування призначеного покарання. Систематичним
невиконанням обов’язків, визначених законом та покладених на нього,
є невиконання протягом іспитового строку трьох і більше разів одного
або кількох обов’язків, за відсутності об’єктивних обставин, що перешкоджають його виконанню, вважається новим невиконанням цього
обов’язку. Систематичним учиненням адміністративних правопорушень
вважається вчинення трьох і більше адміністративних правопорушень,
що посягають на громадський порядок.
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Передбачається, що в разі відмови суду задовольнити подання про
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням повторне направлення до суду такого подання здійснюється із зазначенням
додаткових обставин, які свідчать про обґрунтованість такого скасування.
Розширюються повноваження уповноважених органів з питань пробації у напрямі роботи з особами, які утримуються в установах виконання
покарань – за пропонованими змінами умовно-дострокове звільнення буде
застосовуватись судом на підставі спільного рішення адміністрації установи виконання покарань та уповноваженого органу з питань пробації,
виходячи з оцінки криміногенних ризиків вчинення нового кримінального
правопорушення, яка складається в порядку, визначеному Міністерством
юстиції України.
На особу, звільнену умовно-достроково від відбування покарання
у виді позбавлення волі на певний строк, суд покладає обов’язки, аналогічні тим, які призначаються звільненим від відбування покарання
з випробуванням. Крім того, такі особи перебуватимуть під наглядом
уповноважених органів з питань пробації після звільнення увесь період
невідбутої частини покарання, від якого їх було звільнено. І у разі порушень встановлених обмежень чи заборон – передбачається можливість
повернення звільненого для продовження відбування покарання.
Відмінною від існуючої є й процедура розгляду питань застосування
умовно-дострокового звільнення або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. Так, засуджений, який відбув установлену законом
частину покарання, його захисник чи законний представник має право
подати до уповноваженого органу з питань пробації або адміністрації
установи виконання покарань клопотання щодо застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання чи
його невідбутої частини більш м’яким. Протягом трьох діб після подання
засудженим до позбавлення волі клопотання про умовно-дострокове
звільнення або заміну покарання більш м’яким адміністрація установи
виконання покарань надсилає до уповноваженого органу з питань пробації за місцем знаходження установи виконання покарань повідомлення
про необхідність спільного складання висновку щодо криміногенних
ризиків вчинення нового кримінального правопорушення засудженим.
Уповноважений орган з питань пробації не пізніше п’яти діб після
отримання повідомлення про необхідність складання висновку щодо
криміногенних ризиків вчинення нового кримінального правопорушення стосовно особи, якою подано клопотання, спільно з адміністрацією
установи виконання покарань складає такий висновок. Після подання
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засудженим клопотання про застосування умовно-дострокового звільнення або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким, уповноважений орган з питань пробації або установа виконання покарання
протягом одного місяця надсилає відповідне клопотання та висновок
щодо криміногенних ризиків вчинення нового кримінального правопорушення до суду.
Посилюється й правовий захист працівників уповноважених органів
з питань пробації. Оновлена редакція статті 345 КК України передбачає
відповідальність за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи
пошкодженням майна щодо представника уповноваженого органу з питань пробації, а також щодо їх близьких родичів у зв’язку з виконанням
цими особами службових обов’язків, а також за умисне заподіяння представнику уповноваженого органу з питань пробації чи їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку
з виконанням цими особами службових обов’язків. Такі дії тепер каратимуться громадськими роботами на строк до 240 годин або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від одного до
п’яти років, або пробаційним наглядом на строк до п’яти років. Зазначені
дії, вчинені організованою групою, тягнутимуть відповідальність у виді
позбавлення волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
До позитивних аспектів проєкту слід також віднести вирішення
питання стосовно строку на складання досудової доповіді, а також визначення органу пробації, який має вчинити відповідні дії: пропонується,
щоб досудова доповідь складалася представником уповноваженого органу з питань пробації за місцем територіальної юрисдикції суду, який
постановляє ухвалу, в строк, визначений в ухвалі суду, і подавалася не
пізніше, ніж до початку судових дебатів. У будь-якому разі встановлений для складання досудової доповіді строк не може бути меншим, ніж
20 днів.
До функцій і завдань Національної поліції планується віднести також
розшук осіб, які ухиляються від виконання кримінального покарання,
або від виконання обов’язків, визначених законом для суб’єктів пробації;
вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю представників уповноважених органів з питань пробації під час відвідування
суб’єктів пробації, здійснення приводу суб’єктів пробації, що ухиляються
від прибуття за викликом.
Таким чином, зазначеним законопроєктом передбачено запровадження нових механізмів, спрямованих на успішну ресоціалізацію правопорушників та забезпечення безпеки суспільства в цілому.
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ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
ПРОБАЦІЇ УКРАЇНИ
Янчук Олег Борисович
директор Державної установи «Центр
пробації»

5 лютого 2015 року Верховною Радою України було прийнято Закон
України «Про пробацію», чим фактично Україна задекларувала готовність до впровадження нових для національної юрисдикції стандартів,
пов’язаних із застосуванням санкцій та заходів, виконання яких здійснюється в громаді.
До розвитку таких можливостей закликають Мінімальні стандартні
правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) 1990 року. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН зазначає, що держави-члени розробляють заходи, не
пов’язані з тюремним ув’язненням, у межах своїх правових систем для
забезпечення інших можливостей, скорочуючи тим самим застосування
тюремного ув’язнення, та раціоналізації політики у галузі кримінального
правосуддя з урахуванням необхідності дотримання прав людини, вимог
соціальної справедливості та потреб правопорушника щодо повернення
до нормального життя у суспільстві.
Нова Рекомендація Ради Європи CM/Rec(2017)3 про Європейські
правила щодо громадських санкцій та заходів, яка ухвалена Комітетом
Міністрів 22 березня 2017 року, підкреслює, що ці санкції та заходи
є важливими способами боротьби зі злочинністю, зменшення шкоди,
яку вона спричиняє, та посилення справедливості, а також запобігають
негативним наслідкам тримання під вартою та позбавлення волі. Рекомендація також зазначає, що громадські санкції та заходи, які застосовуються за стандартами Ради Європи, мають важливе значення як для
підозрюваних або правопорушників, так і для громади: підозрювані та
правопорушники мають можливість продовжувати робити вибір та брати
на себе соціальні зобов’язання, а впровадження каральних санкцій і заходів у межах самої спільноти, а не через процес ізоляції від неї, може
в перспективі запропонувати ліпший захист суспільства. Існують як фінансові, так і соціальні вигоди, які можна отримати за рахунок зменшення
використання тюремного ув’язнення, хоча фінансові витрати, пов’язані із
застосуванням громадських санкцій та заходів до відповідного стандарту,
не можна недооцінювати.
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Ключовою інституцією системної реалізації громадських санкцій
і заходів є пробація, європейські стандарти якої закріплені в Рекомендації
Ради Європи СМ/Rec (2010)1 про Правила Ради Європи про пробацію.
Саме зазначені рекомендації враховувалися під час розроблення
Закону України «Про пробацію», який визначає сутність та структуру
національної моделі пробації України.
Згідно з Законом України «Про пробацію» пробація – система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням
суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення
суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.
Таким чином, у національній моделі пробації з урахуванням завдань
визначено три основні види пробації – досудова, наглядова, пенітенціарна, зміст яких буде розглянуто нижче.
Підставою для застосування пробації є рішення суду, на підставі яких
застосовуються покарання, не пов’язані з позбавленням волі, або звільнення від відбування покарання з певними умовами – на встановлений
період їх виконання.
До функцій пробації також належать: складання досудової доповіді
стосовно обвинувачених, сприяння засудженим у підготовці до звільнення з місць позбавлення (обмеження) волі та направлення засуджених до
обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.
Крім того, існують завдання, які на сьогоднішній день покладені
законом на уповноважені органи з питань пробації, але не визначені як
завдання пробації у Законі України «Про пробацію»:
– виконання кримінальних покарань у виді штрафу;
– виконання адміністративних стягнень у виді громадських робіт,
виправних робіт та суспільно корисних робіт.
Для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України з питань пробації і безпосереднього спрямування
та координації діяльності уповноважених органів з питань пробації
наказом Міністерства юстиції створено неприбуткову Державну установу «Центр пробації» (Центр пробації). Діяльність Центру пробації
спрямовується та координується заступником Міністра юстиції України,
відповідно до розподілу обов’язків.
Центр пробації є юридичною особою та розпорядником бюджетних
коштів нижчого рівня, має печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах
Державної казначейської служби України.
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У структурі Центру пробації функціонують уповноважені органи
з питань пробації як відокремлені структурні підрозділи (філії).
До складу Центру пробації входять працівники, які працюють за трудовим договором, та особи начальницького складу, що були переведені
з Державної кримінально-виконавчої служби України.
Таким чином, станом на 01 грудня 2020 року управління Центром
пробації здійснює центральний апарат у складі 152 штатних одиниць.
В областях функціонують 24 філії Центру пробації (загальний управлінський штат філій – 180 одиниць), у складі яких діють 574 уповноважені
органи з питань пробації зі штатом 3108 одиниць.
Стисло розглянемо сутність та зміст кожного виду пробації, використання інструментів пробації та залучення ресурсів для реалізації завдань,
що визначені законом.
Досудова пробація – це надання до суду досудової доповіді, яка містить характеристику особи обвинуваченого для прийняття судом рішення
про міру його відповідальності.
Досудова пробація застосовується на етапі судового розгляду на підставі ухвали суду про складання досудової доповіді. Досудова доповідь
береться судом до уваги.
Для складання досудової доповіді працівник пробації вивчає соціально-психологічну характеристику обвинуваченого та робить висновок
про рівень ймовірної небезпеки обвинуваченого для суспільства за допомогою спеціального інструменту – оцінки ризиків учинення повторного
кримінального правопорушення. Таким чином, досудова доповідь надає
суду додаткову інформацію про особистість обвинуваченого та обставини
його життєдіяльності, які могли суттєво вплинути на можливе скоєння
ним правопорушення, і можливість оцінити перспективи та ризики виправлення без застосування позбавлення волі.
З початку 2020 року судами винесено більше ніж 25 тис. ухвал, якими доручено органам пробації скласти досудову доповідь. Складено та
надано до суду 23,6 тис. досудових доповідей, з яких у 83% випадках
надано висновок про можливість виправлення особи без ізоляції від
суспільства. Участь у складанні досудових доповідей взяли 16,7 тис.
(71%) обвинувачених.
Наглядова пробація реалізовує європейський стандарт пробації, який
передбачає, що нагляд необхідно розглядати не лише як контрольну
функцію, а й як засіб консультування правопорушників, надання їм допомоги або створення мотивації. Тому наглядова пробація – це здійснення
наглядових та соціально-виховних заходів щодо засуджених.
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Заходи наглядової пробації розпочинаються після надходження до
уповноваженого органу з питань пробації судового рішення. Заходи
контролю за поведінкою та виконанням обов’язків, покладених на засудженого, регламентуються чинним законодавством.
Заходи соціально-виховної роботи розробляються індивідуально для
кожного засудженого з урахуванням факторів ризику, виявлених оцінкою
ризиків вчинення повторного правопорушення, яка проводиться під час
постановки засудженого на облік. У подальшому така оцінка проводиться
періодично для корегування визначених заходів.
Заходи контролю і соціально-виховної роботи вносяться до індивідуального плану роботи із засудженим, розрахованого на весь період
пробації. Для підвищення рівня мотивації до змін щодо складання індивідуального плану залучаються засуджені.
Індивідуальний план є «дорожньою картою зміни життя і поведінки засудженого», тому виконання його заходів піддається регулярному моніторингу, обговоренню із засудженим результатів і внесення необхідних змін.
Під час наглядової пробації може бути застосовано спеціальний
інструмент пробації – пробаційна програма. Пробаційні програми, як
інструмент пробації, призначаються за рішенням суду особам, звільненим
від відбування покарання з випробуванням, та передбачають комплекс
заходів, що спрямовані на корекцію соціальної поведінки або її певних виявив, формування соціально сприятливих змін особистості та поведінки
людини. Наразі розроблено та використовуються чотири пробаційні програми для повнолітніх і неповнолітніх суб’єктів пробації: «Попередження
вживання психоактивних речовин», «Зміна прокримінального мислення»,
«Подолання агресивної поведінки» та «Формування життєвих навичок».
У цілому 2020 року по обліках уповноважених органів з питань
пробації пройшло 110,6 тис. засуджених осіб. Нині на обліку перебуває
майже 60 тис. засуджених (до прикладу, в установах виконання покарань
на теперішній час перебуває 30 тис. засуджених).
Більшість суб’єктів пробації проходить пробацію без порушень порядку відбування покарання та не вчиняючи повторних злочинів.
З початку року лише 1566 (1,6%) суб’єктів пробації вчинили повторні
злочини у період перебування на пробації. Крім того, за ухилення від відбування покарання засуджено 389 осіб, за допущені порушення скасовано
випробувальний строк 779 особам.
Уповноважені органи з питань пробації не є надавачами соціальних
послуг, які необхідні для мінімізації факторів ризику суб’єкта пробації,
які виявлені під час оцінки ризиків учинення повторних злочинів. Для
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забезпечення цієї потреби на підставі статті 21 Закону України «Про
пробацію» уповноважені органи з питань пробації взаємодіють з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями.
На підставі відповідних меморандумів актуальний ресурс партнерських організацій пробації на сьогоднішній час складає майже 5
тис. установ і організацій. Усі уповноважені органи з питань пробації
співпрацюють з відповідними державними організаціями, 77% органів
пробації залучили до «Банку ресурсів» недержавні установи. Майже
74% уповноважених органів з питань пробації мають у своєму банку
ресурсів перелік установ і організацій, які можуть вирішити будь-яку
криміногенну потребу з переліку тих, що можуть бути виявлені під час
оцінки ризиків учинення повторного правопорушення.
Органи пробації для надання комплексної допомоги та ресоціалізації громадян, які перебувають у конфлікті зі законом, у своєму арсеналі
мають волонтерів пробації. Волонтер пробації – це соціально активна
людина, яка на добровільній та безоплатній основі сприяє уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за клієнтами пробації і проведенні з ними соціально-виховної роботи. Робота волонтера
здійснюється на підставі відповідної угоди з уповноваженим органом
з питань пробації.
Багато волонтерів є професійними лікарями, психологами, юристами,
соціальними працівниками, представниками органів державної влади,
які через пробацію реалізовують соціальну потребу в забезпеченні безпеки своєї громади. Часто волонтерами пробації є громадські активісти,
у тому числі й ті, які були у минулому засуджені, але змінили спосіб
життя і хочуть допомогти іншим.
Нині в Україні працює 907 волонтерів пробації у 75% уповноважених
органів з питань пробації. Опікою волонтерів пробації охоплено більше
як 7 тис. суб’єктів пробації, які перебувають на обліку.
Пенітенціарна пробація полягає в участі уповноважених органів з питань пробації у процесі підготовки осіб, які відбувають покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення
з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення
за обраним ними місцем проживання.
Зазначені заходи здійснюються пробацією за обраним засудженим
місцем проживання після звільнення на підставі відповідних запитів
адміністрації установ виконання покарань. Для попереднього вирішення
таких питань пробація звертається у межах законодавства до органів дер83

жавної влади, а також залучає місцеві організації різних форм власності,
які перебувають у вищезгаданій ресурсній баз пробації.
Так, 2020 року уповноваженими органами з питань пробації надано
сприяння засудженим, які готуються до звільнення у пошуку місця проживання – 5,1 тис. осіб; працевлаштування – 2,3 тис. осіб; соціального
патронажу – 1,5 тис. осіб; влаштування до спеціальних установ для звільнених засуджених віком старше 35 років після звільнення – 656 особам.
З урахуванням специфіки роботи, закон виокремлює пробацію стосовно неповнолітніх та визначає, що вона спрямована на забезпечення їх
нормального фізичного і психічного розвитку, профілактику агресивної
поведінки, мотивацію позитивних змін особистості та поліпшення соціальних стосунків.
Пробація стосовно неповнолітніх здійснюється спільно з органами
і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що
здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень.
Для роботи з неповнолітніми персонал пробації проходить спеціальну навчальну програму, інструменти та методики роботи, що також
розроблені спеціально для цієї категорії суб’єктів пробації. У великих
містах України створено 14 спеціалізованих центрів ювенальної пробації,
в яких працюють виключно з неповнолітніми, на обліку в яких наразі
перебуває 133 із 756 неповнолітніх, щодо яких проводяться заходи пробації. Протягом 2020 року по обліку пробації пройшло 1858 засуджених
неповнолітніх загалом. Під час перебування на пробації 3,7% з них
учинили повторні злочини.
Станом на 1 грудня 2020 року на обліку органів пробації перебувало
756 неповнолітніх.
Розвиток пробації в Україні нині відбувається за сприяння та експертної підтримки міжнародних проектів та експертів Норвегії, Нідерландів,
Європейського Союзу, Канади.
Кроки, що здійснюються Україною у напрямі розвитку пробації, позитивно оцінюються міжнародною фаховою спільнотою. Одним із свідчень цього є прийняття України 61‑м членом Конфедерації Європейської
пробації (CEP – Confederation of European Probation). CEP – це рамкова
неурядова організація з багаторічним досвідом, основним завданням
якої є об’єднання країн, в яких створено пробацію, для обміну кращими
практиками пробаційної діяльності.
Серед основних пріоритетів розвитку пробації України на найближчі
роки варто виділити такі:
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1. Розширення переліку видів покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі, зменшення тюремного населення за рахунок ширшого застосування
громадських санкцій і заходів (упровадження альтернативних тюремному
ув’язненню кримінально-правових заходів: електронний моніторинг, безоплатні роботи, зміна підходів до застосування штрафу, відшкодування
шкоди потерпілому, нова модель роботи з засудженими звільненими
умовно-достроково та напівув’язнення).
2. Удосконалення інструментів пробації щодо роботи із суб’єктами
пробації (покращання інструменту оцінки ризиків і потреб суб’єкта
пробації (валідація), підвищення ефективності реалізації пробаційних
програм, розширення видів досудової доповіді, що готується пробацією
до суду).
3. Розбудова ІТ – інфраструктури пробації (забезпечення впровадження електронних сервісів управління електронними справами суб’єктів
пробації, подальша автоматизація збирання і оброблення даних про
результати діяльності підрозділів пробації, впровадження електронного
документообігу в регіонах).
4. Поглиблення співпраці з громадою для громади (розширення практики підтримки пробації через регіональні програми органів місцевого
самоврядування, розвиток «банку ресурсів» з надання послуг суб’єктам
пробації та взаємодії з громадськими об’єднаннями, розгортання мережі
волонтерів пробації).
1. 	

2. 	
3. 	
4. 	

Список використаних джерел:
Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних
з тюремним ув’язненням (Токійські правила): резолюція Генеральної
Асамблеї ООН № 45/110. Прийнята на 68 пленарному засіданні Генасамблеї ООН 14.12.1990.
Про Європейські правила щодо громадських санкцій та заходів: Рекомендація CM/Rec (2017) 3. Ухвалена Комітетом Міністрів на 1282‑му
засіданні заступників міністрів 22.03.2017.
Правила Ради Європи про пробацію: Рекомендація CM/Rec (2010)1
Комітету Міністрів державам – членам. Прийнята Комітетом Міністрів
20 січня 2010 року.
Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року № 160‑VIII, поточна редакція 01.01.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160–
19#Text (дата звернення:15.12.2020).
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