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Для забезпечення безпеки суспільства шляхом надання
необхідної підтримки та допомоги людині у процесі
пробації ‒ учасники Координаційної ради ухвалили
відповідне рішення

Учасники виїзного засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові Закарпатської обласної ради, яке днями провів очільник облради
Михайло Рівіс на базі Ужгородської райради, серед інших ухвалили рішення «Про стан виконання
в області вимог Закону України «Про пробацію».
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, яку озвучив заступник начальника філії
державної установи «Центр пробації» в Закарпатській області Назар Дідик, учасники виїзного
засідання вирішили для здійснення заходів із захисту прав людини в Україні, задля поліпшення
всебічної профілактичної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі,
створення умов для їх виправлення і ресоціалізації, запобігання скоєнню ними нових злочинів,
рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування області декілька важливих
напрямків.
Зокрема, сприяти створенню необхідних умов для роботи структурних підрозділів філії Державної
установи «Центр пробації» в Закарпатській області, поліпшення їх матеріально-технічного
забезпечення; ефективній діяльності філії та її структурних підрозділів, спрямованій на
виправлення осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, запобігання
вчинення ними повторних кримінальних правопорушень, а також взаємодії уповноважених органів
з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які
відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
Рекомендовано сприяти реалізації програм у сфері надання соцпослуг (соціального
обслуговування), проведення соціальної роботи стосовно осіб, звільнених від відбування покарання
з випробуванням. Підтримувати створення ефективного механізму вирішення соціальних проблем
засуджених, поліпшення якості їх життя, запобігання можливим негативним проявам поведінки, що
зменшить (унеможливить) ризики вчинення повторних правопорушень засудженими та
передбачатиме диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної та інших
видів допомоги, а також вміння працівників органу пробації впливати на поведінку засуджених,
мотивувати до змін. Сприяти у погодженні переліку об’єктів, де такі особи, до яких застосовано
адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт, відбуватимуть зазначене стягнення, та
видів таких робіт, а також у виділенні коштів для оплати виконання суспільно-корисних робіт.
Філії Держустанови «Центр пробації» в Закарпатті рекомендовано поліпшувати взаємодію з
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місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування області (недержавними
(волонтерськими) організаціями, які діють у сфері соцпідтримки вразливих верств населення), що
перебувають на їх обліку; удосконалювати роботу із виправлення та ресоціалізації засуджених осіб,
у тому числі неповнолітніх, проведення з ними соціально-виховної та індивідуально-профілактичної
роботи тощо. Запрошувати до співпраці державні, громадські, волонтерські та релігійні організації
для проведення соціально-виховної роботи із засудженими, реалізації інших заходів, спрямованих
на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних
правопорушень, сприяння їх ресоціалізації.

Виконавчий апарат облради
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