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MIHIсTEI,сTBO к)стицIi укрАiни
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА (ЦЕНТР ПРОБАЦIi)

ФIлlя дЕржАвноi устднови (цЕнтр проБАцIi>
У MICTI КИ€ВI ТА КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI. ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВIДДIЛ

By:I. Азсрбайлжаtlська, Е-б. м. КиiЪ,02090, cJl. a,Ilpcca: kYЗ рrоЬаliац@цkJrеt
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Головi .Щарницькоi районноi
в м. Кисвi lepжaBIloT адмilriс,rрацii
Ярославу ЛАГУТI
вул. Олександра Кошиця, 1 1, КиiЪ, 02000

II lаlrовrrий tIallc Ярославе!

На виконання вимог вк.вiвки фiлii /{ержавноI установи <I (eHTp

пробацiЬ> у м. Киевi та КиiЪськiй областi вiд l8.01.2022 р. Nэ б l/32_1-22, прошу
Вас дати вказiвку пiдлеглому персонаIц/ оновити iнформацiю на сайтi органу
мiсцевого самоврялування, а саме:

Начаrrьник .Щарницького районного вiддiлу фiлii Щержавrrоi установи <Центр
пробацiЬ> у м. Киевi пiдполковник вну,грiшньоii служби Юлiя Iгорiвна
Косякова.
Адреса пiдроздiлу: вул. АзербайджаIlська, 8-Б, м. КиiЪ, 02090.
1'елефон у вiддiлi вiлсутнiй.
Елеюронна скринька пiдроздi.гry: kv3Jrrobation@gov.ua.
Графiк роботи вiддiлу:
понедiлок - четвер: 09:00 - 18:00
п'ятниця: 09:00 - l6:45
обiдня перерва: 13:00 - 13:45
вихiдний: субота, недiля

Завдання i функцii уповноважених органiв з питань з питань пробацii
визначенi Законом УкраirIи <Про rlробацirо>, КримiIrыtыlим, Кримillа.lIыrим
IIроцесуалыIим, Кримiналыlо-виконавчим кодексами УкраiIrи та iнtпими
законами Украiни.
IIроБАцIя - tIE ..

озабезпечення безпеки суспiльства (громади) шляхом запобirання вчинеIIню
правопоруIIIень;
.IIадання сулу iнформацii, Iцо характеризус обвиIrувачеllу особу для
прийнятгя сrrраведливого рiшеIIня (складенlrя досудовоi доповiдi);



.органiзацiя виконання покарань, не пов'язаних з позбавленIIям волi;
rпробацiйний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а
також допомога, спрямована Еа пiдтримку TaKoi особи в суспiльствi
(консультацii, мотивування до змiн, сприJIннJI у вирiшеннi проблемних
питань);
.лопомога особi, яка го,I,усться до звiлыlеltня з мiсць позбав.ltення Bo.Tti, в
адаптацii до життя в cycпi.ltbcTBi.
до кого зАстосовуеться проБАцIя?
оособа, щодо якоi склада€ться досудова лоlrовiдь;
.особа, засуджена до покарання, що IIс пов'язаllс з llозбав:tсIttlям волi, як от:
заборона обiймати tteBHi посади або займатися певною дiяльнiспо, громадськi
та виправнi роботи;
.особа, якiй покаранlrя у видi позбавлення волi замiнено на покарання у видi
громадських або виlrравltих робiт;
.особа, звiльнена з випробувальним TepMilloM Bi.lt вiдбуванI{я rlокарання у вилi
позбавлення (обмеженrrя) волi ;

озвiльнена вiд вiдбування покарання вагiтна жiнка та жiнка, яка ма€ дитину
BiKoM до трьох poкiB;
.особа, яка готуеться ло звiлыrеltня з MicIlb позбавленItя волi.
ВИДИ l]РОБАIlli:
оЩосудова пробацiя - забезпеченrш суду iнформаrtiсIо, lцо характеризуе особу,
яка обвинувачуеться у вчинеttнi правопорушеIlня, з MeToIo врахування
обставин ij життя для прийнятгя судом справелливого рiшення про Mipy ii'
вiдповiдальностi (складеltIш досудовоi доповiдi).
онаглядова пробацiя - здiйснеltlля Ilаглядових та соцiально-виховних заходiв:
надання психологiчноi, консуJIьтативноi та iнших видiв допомоги, сприяння
працевлаштуванню, залученЕя до навчання, г{асть у виховних заходах та
соцiалыIо-кориснiй дiялыrостi, проведення illливiлуалы,lо-профiлакгичноТ

роботи Bi/{Hocrlo особи, ло якоi застосовуе,гься tlробацiя.
опенiтенцiарна пробацiя - це допомога особi, яка готуеться до звiльнення з

мiсць позбавлення волi у трудовому та побутовому влаштуваннi за обраним
rtею мiсцем проживанЕя, влаштуванtш до закладiв охороки здоров'я та
сlIрияI{ня в алаптаtlii ло життя у суспiльствi.

'fакож Itpolrry розмiсти,ги rla сай,гi /{арlлиrlькоi paйollrIoi в м. Кисвi
!ержавноi алмiнiстрацii iнформацiю щодо роботи фiлii /{ержавноi установи
<Центр пробацiii> у м. Кисвi та Киiвськiй областi:
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Начальник фiлii
KoHTaKTHi данi:

Графiк роботи:

Сидоренко Лiлiя Володимирiвна

адреса: вул. Святошинськ4 27, м. КиiЪ, 03l | 5

елекгронна скринька: kvl @probation.gov.ua

т€л. :+38 (067) 889-4б48

понедiлок - четвер: 08:00-17:00

п'ятниця: 08:00-15:45

обiдня перерва: l 2:00-12:45

вихiдний: субог4 недiля

Бiльше iн_формацiТ про пробацaю
читайте за посиланням

www.probation.gov.ua

Iнформацilо щодо Сектору ювенЕlльноi пробацii м, Кисва:

Т.в.о. начальник вiддiлу - Суханова Анастасiя Олександрiвна.

KoHTaKTHi данi: пошrова алреса: вул. BiKTopa Забiли, 3, м. Киiв, 030З9, тел.:

068-698-24-б3, електронна скринька: kv l 2@pгobation.gov.ua.
Графiк роботи вiддiлу:
понедiлок - четвер: 09:00 - 18:00
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п'ятltиця: 09:00 - lб:45
обiдня перерва: 1З:00 - 13:45
вихiдний: субота, rrедiля

KpiM того, llpoпIy розмiс,гити на сайтi оргаIIу мiсцевого самоврядування
iнформацilо що.цо воJIоIIтерськоi дiя.llьнос,гi, lrов'язаlrоl rrpoбarцiclo, а саме:

Порядок здiйснеIIня дiяльностi волонтерiв пробацiТ визначений у
Положеннi про органiзацiю дйльностi волонтерiв пробацii, затвердженому
наказом MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи 17 сiчня 2017 року Nэ 98/5. .Щапе
По.поженttя розроблено вiдповiдно до Закону Украiни <Про волонтерську
дiя.lIьнiсть> з урахуванням особливостей, визначених Кримillально-
виконавчим колексом УкраiЪи та Законом Украiни <Про пробацiю).
Основним завдаtlшIм волонтерiв пробацii € сприяння орrану пробацii у
здiйсненнi нагляду за засудженими та проведення з ними соцiально-виховноТ

роботи. Волонтери пробацii злiйснlоють cBoi повllоваження пiд керiвництвом
персон.rлу органу пробаuii.

УповIIоважений optaIl з питаIIь пробацii укJIадае з волонтером пробачii,
який бере участь у злiйсrIеннi Еагляду за суб'сктами пробачii та проведеннi з
ними соцiально-виховttоi роботи, /tоговiр про lIровадження волон,герськоТ

дiялыlостi, Irов'язаllоi з tIробаlliсю.
Волоtrтерська лiялыriс,гь, ltов'язаIIа з пробаI{iею, здiйсIrlоеться

волонтерами пробацii за такими напрямами: )ласть у проведеннi соцiальIло-
виховноi та iндивiдуально-профiлактичноi роботи iз суб'ектами пробацiТ,
сприяння у працевлаштуваннi суб'ектiв пробацii, залу{еннi ix до навчання та
соцiально корисllоi дiя;Iьностi, гlасть у перевiрIti виконання обов'язкiв,
IIокJIадених сулом на осiб, звiльнених вiл вiдбування покарання з

випробуваlIш{м, органiзацiя виховних та благодiйних заходiв i акцiй за

рiзними тематичними напрямами, надання консультацiй правопорушникам та
ix сiм'ям (наприклад, у виглядi допомоги з отримання певних документiв).

Вiдповiдно до пункrу 2 роздiлу III Положеllня, передбачено пiдготовку
волонтерiв, а також iнформуванllя ix про особ.пивостi прова/Iження
BoJIoHTepcbKoi дiяльностi, Ilов'язаноlо з lIpoбallielo, r,a вiльний доступ до
iнформацii, lцо стосусгься зrliйснеrtrи TaKoi дiя.ltьностi. Прiоритетним для
оргаrIу пробацii зЕLпишlасться напрямок профiлактики негативIlих явипI.

Дtя молодих людсй участь у волоliтерськiй дiяльностi мае своi переваги, а
саме:
- допрофесiйна пiдготовка, професiйне самовизначення та становлення;
- оволодiнltя зна}II{ями ,га практичними навичками соцiальноi роботи з дiтьми
та молод/IIо;
- досвiд ilлllивiдуаlьноi ,га груtlовоТ роботи з ровесIIиками ,га лоросJIими;
- HoBi друзi, цiкаве дозвiлля, змiстовна зайнятiсть, можливiсть догlомоl,ти
iншим;
- розвиток лiдерських якостей, творчих здiбностей, самовираженнJ{ ,га

с,tаIlовлеIlIIя молодоi лIо/{иtIи як особистос,гi, як ак,гивrлого члеIIа cyclti.lIbcTBa;



- можJIивiсть брати yracTb у процесах прийняття рiшень, якi стосуються
молодi.

OcHoBHi вимоги до кандидатiв у волонтери:
- бажання працювати та позитивний настрiй, с,гресостiйкiсть, добре розвиненi
комунlкативнr навички;
- нацiленiсть допомагати у
тематичних заходiв;
- BiK вiд 18 poKiB (чоловiки та жiнки).

Волон,гером пробацii може стати фiзичпа особа, яка досягла
вiсiмнадцятирiчного BiKy, уповноважена органом пробацii та волонтерською
оргаlriзацiеtо на викоIIання окремих завдань, пов'язаних iз пробацiею, на
добровiлыriй та безоплатнiй ocHoBi. .Що волонтерськоi дiяльностi, пов'язаноi з
пробацiеlо, tle зшIучаIоl,ься особи, якi MatoTb Ilc погаIIIсну чи не зIIяту в

установле}lому законом поря/lку сулимiсть, а також особи, якi parIirIle бу.llи
виключенi уповноважепим органом з питань пробацii зi складу волонтерiв
пробачiТ через допущення дiй i вчинкiв, якi негативно вплинули на репутацiю
волонтера пробацii, уповtIоваженого органу з питань пробачiТ, порушили
ltpaBa суб'сктiв пробаrlii,

.Щiяльнiсть волоllтерiв пробацii, llов'язана iз злiйсненням наI,Jlядових
заходiв за лотриманням суб'екгами пробацiТ обов'язкiв, визначених законом
та покJIадеIIих на них рiшенням суду, передбачас }л{асть у: перевiрчi суб'екгiв
пробацii за мiсцем роботи або навчанЕя; перевiрцi виконання обов'язкiв,
покладених рiшеIlням суду на осiб, звiльнених вiд вiдбуванrrя покарання з
випробуванням; перевiрlti лостовiрностi поважllих причин, що обумовили
неявку суб'сктiв пробаuii до уповноваженого органу з питаIlь пробацii в
призначений строк; заходах, пов'язаних з початковим розшуком суб'ектiв
пробаltiТ, м iсtlезt lахолжсI Iня яких HeBii (оме.

Волонтерська дiя.lIьнiсть в пробацii - це велика соцiа.ltьна
вiдповiда:Iьнiсть ,га певний ризик, тому до здiйснення волонгерства можуть
бути лопущенi виключно громадяни, якi це усвiдомлюють та мають навички
вирiшtення конфлiктних та складних ситуацiй. Кандидати у волонтери мають
пройти вiдбiр i I{авчанIIя.

Пiс;rя розмiщенrlя iнформаrtii, прошу Вас налiслати на адресу

уповноважсIIого оргапу з питапь пробачii посилаrtня на Hei.
Зазлалегiдь вдячна за спiвпрацю.

лодаток: 2 арк.

З повагоlо,

Начаtьник Щарницького районно
фirrii .Щержавноi установи <Центр

у м. Киевi

вирiшеннi соцiальних проблем, проведеннrI

пillttолковtrик BIlyTpimlIboi служби лiя КоСЯКоВА
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MIHIcTEpcTBo юстицIi rлкрдirrи
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА (ЦЕНТР ПРОВЩIЬ

ФIЛIЯ ДЕРЖАВНОi УСТДНОВИ <ЦЕНТР ПРОБЛЦБ)
у м. ки€вI тА киiвськй оБJIАстI

вул, Святошинськ4 27, м. КиЪ, 0З l l5, тел. (044)Зб l0l53, E_mail: kvI @plobation.gov.ua Кол еlРПОУ 42261569

< ,, _2022 N9. lЗ2-22

KepiBшrrKaM струкгурнпх пiлрозлiлiв
фiлii.Щержавноi усганови
<Цеrrтр пробачii'>

у м. Кисвi та Киiвськiй областi

Додаmк: у формaTi *.Word на l к

Начальник фiлiТ

Жонна ГоРоБIНсьКА
в 274 75 52
ОЙir аерхавноi уст"н"вп (ЦеtfФ прбацiП, в м. Kntвi та Kniacbxin
областi
]Фбli]2,1-22 вiд |8.01.202:

Лiлiя СИДОРЕНКО

На Ns_вiд

,,Щля пiдвищення рiвня поiнформованостi та обiзнаностi суспiльства про робоry
пробачiТ, Еапрямки роботи стуктурЕих пiлроздiлiв та фiлii ,Щержавноi устrжови
<I-(eHTp пробачiiЬ у м. Киевi та Киiвськiй областi, необidно у сmрок dо 3I.01.2022 р.
вскumu захоOtц щоdо ономенн, iпформацfr, або у разi ii вidсуmносmi., розмiсmшпu
на сайпtах opzaHiB мiсцевоzо самоврлфванttя daHux Ь зазначепнмr:

l . керiвника пiдроздilry;
2. адреси пiдроздлу;
3. телефону (у разi його HMBHocTi);
4. електронноi скриньки пiдроздi.тry;
5. графiку роботи;
6, завдання та ocHoBHi напрямки роботи пробаuii.
Вищезазначеку iнформацiю необхiдrо висвiтлити на сайтах opraHiB мiсцевою

самовряд/вання, у тому числi, щодо роботи фiлii .Щержавноi установи <Щентр

пробацiiЬ у м. Киевi та КиiЪськiй областi, iнформачiя дода€ться.
Секгору ювенальноi пробачii м. Киева фiлii .Щержавноi установи <Цент

пробачii> у м. Кисвi та Киiвськiй областi, таry iнформачЬ необхiдно обов'язково

розмiстити на сайтах районних державЕtfх адмiнiстрачiй м. Киева.
OKpiM шього, наголоuý/ю на необхiдностi висвiтлення iнформаuii про переваги

волонтерськоi дiяльностi, пов'язаноi з пробацiсю, а сЕме поширення iнформацii -
популяризацiя волонтерства пробачii.

Iнформачiю про злiйсненi заходи, прошу напрtrвити на елекtронну алресу фiлii
.Щержавноi установи <Центр пробачiiЬ у м. Киевi та КиiЪськiй областi з посил.tнням
на розмiщену iнформачiю на сайтах органiв мiсцевого самовряд/ваЕня у TepMiH ло
28,02.2О22 р.

\
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Бiльше iцформацiТ про пробачiю
читаите за посиланням

www.probation.gov.ua

можливостl дл !н

Фiлiя flержавроi установи -Центр пробацii- у м. Киевi та КиiвськiЙ
областi

Начальник фiлii Сидоренко Лiлiя Володимирiвна

Графiк роботи:

ад)еса: вул. Святошинська, 27, м. Киiв,03115

електрнна скринька: kvl@probation-gov.ua

,тел.: +з8 (067) 889-46-48

понедiлок - четвер: 08:00-17:0О

п'ятниця: 08:00-'1 5:45

обiдня перерва:'1 2:Ц)-1 2:45

вихiдний: субота, недiля
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KoHTaKTHi данi:
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