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Фiлiя flержавноТ устаноgц ..L[eHTp пробацii. у м. Кисвi та КиТвськiй
областi
Начальник фiлiТ
KoHTaKTHi данi:

Сидоренко Лiлiя Володимирiвна

адреса: вул. Святошинська,27, м. КиТв,03115
електрон на скри н ька : kv l @probatioll.

gov.

1_1a

тел.:+38 (067) 8В9-46-48

Графiк роботи:

понедiлок - четвер: 08:00-17:00
п'ятниця: 08:00-15:45
обiдня перерва: 1 2:00-1 2:45
вихiдний: субота, недiля

Бориспiльський районний вiддi Nя 1 flержавнот установи ..ЩентР
пробацiТ,, у м. Киевi та КиТвськiй областi
Начальник фiлiТ
KoHTaKTHi данi:

flрижакова Лiдiя МихаЙлiвна
адреса: вул. Броварська 46, м. Бориспiль, 0ВЗ02
еле ктронн

а

скринь

к а

:

k у-.1_6_@р_r:фа! i-o t_l,gQ у.ц

тел. : +38 (067)908-07-87

Графiк роботи:

понедiлок - четвер: 09:00-18:00
п'ятниця: 09:00-16:45
обiдня перерва:

1

З:00-1 З:45

вихiдний: субота, недiля

q

ЗавданнЯ i функuiТ уповноваЖених оргаНiв з питанЬ пробачiТ визначенi Законом УкраТни
кпро пробацiю>, Кримiна-пьним, Кримiнально-виконавчим, Кримiнальним процесуальним
кодексами УкраТни, та iншими Законами УкраТни
ПРоБАЦlЯ - [IE:
l ) забезпечення безпеки суспiльства (громали) шляхом запобiгання вчиненню

правопорушень;
2) налання сулу iнформацiТ, що характеризус обвинувачену особу
для прийняття
справедли вого pi шен ня (склален ня досудовоТ доповiдi );
3) органiзацiя виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волi;
4) пробаuiйний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також
допомога,
спрямована на пiдтримку такоТ особи в суспiльствi (консультацiТ, мотивування
до змiн,
сприяння у вирiшеннi проб;tемних питань);
5) лопомога особi, яка готуеться до звiльнення з мiсць позбавлення волiо в адаптацiТ
до
життя в суспiльствi,

до кого зАсто9ову€ться

цр9БАцlя?

особа, щодо якоТ складаеться досудова доповiдь, яка перебувас кримiнальному прошесi;
у
2) особа, засуджена ло кримiнального покарання, що не пов'язане з позбавленням волi,
як от:
заборона обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю, громадськi та виправнi
l)

роботи;
3) особа, якiй покарання у видi позбавлення волi замiнено на покарання
у видi громадських
або виправних робiт;
4) особа, звiльнена з випробувальним TepMiHoM вiд вiдбування покарання видi позбавлення
у
(обмеirtення) волi;
5) звiльнена вiл вiлбування покарання вагiтна жiнка та жiнкао яка мас
Дитину BikoM до трьох
poKiB особа, яка готусться до звiльнення з мiсць позбавлення волi;
6) особа, яка готуеться до звiльнення з мiсць позбавлення волi

пЕрЕвАГи проБАцII длЯ осоБи, яка вчинила правопорушення:

l) можливiсть змiниТись беЗ перебування у мiсчях позбавлення волi (iзоляцiТ вiд

суспiльства), пiлтримка на шляху ло змiн;
2) збереirсення сiмейних cTocyHKiB та зв'язкiв громалi;
у
3) зберелсення роботи та житла;
4) позитивний соцiальний ефект: особа не втрачас соцiальнi звоязки та шанс створити
сiм'ю;

ДЛЯ СУСПIЛЬСТВА (ГРОМА!И):

l) убезпечення громади вiд вчинення повторних злочинiв;
2) справелливе здiйснення правосуддя: баланс Mixt карою за вчинене правопорушення,
вiдшкодуванням завданот шкоди та iнтересами членiв суспiльства.
ДЛЯ ДЕРЖАВИ:
1 ) знихtення злочинностi;
2) зниllсення кiлькостi ув'язнених в мiсцях позбавлення волi осiб;
3) позитивний економiчний ефект: утримання правопорушника мiсuях позбавлення
волi
у

набагато дорожче Для дgр7l1дви, нiлt перебування на пробацiт; а такохt залишаючись
у
суспiльстВi особа не втрачаС роботУ та сплачус внески лерхtбюдilсет;
у

4) дотримання мiжнародних стандартiв.

видИ проБАЦIi

(перелбачено Законом УкраТни ''Про пробачiю''):
пробачiя
ffосудова
- забезпечення суду iнформачiсЮ, що характеризус особу, яка
обвинувачусться у вчиненнi правопорушення, з метою врахування обставин iT житгя
для
прийняттЯ судоМ справедлИвого рiшеНня прО Mipy ii вiдповiдаЛьностi (складення
лосуловоТ

лоповiдi);

наглядова пробацiя - здiйснення наглядових та соцiально-виховних заходiв: надання
психологiчнот, консультативнот та iнших Видiв допомоги, сприяння працевлаштуванню,
залучення до навчання, участь у виховних заходах та соцiально-кориснiй
дiяльностi,
проведення iндивiдуально-профiлактичнот роботи вiдносно особи, до якот застосовусться
пробашiя;
пенir,енцiарна пробацiя

-

це допомога особi, яка готуеться до звiльнення з мiсць

позбавлен1,1я волi у

трудовому та побутовому влаштуваннi за обраним нею мiсцем
охорони здоров'я та сприяння в адаптацiТ до життя у

ПРО}КИВаНня, влаштування до закладiв

суспiльствi.

волонтер пробаuiт - фiзична особа, яка досягла вiсiмнадчятирiчного Biky, уповноважена
органом пробаuiТ та волонтерською органiзачiею на виконання окремих завдань, пов'язаних
iз пробаuiсю, на лобровiльнiй та безоплатнiй ocHoBi.
Волонтер пробачiТ пiд час здiйснення своТх повноважень мас право на:
- безпечнi i налеrкнi умови здiйснення волонтерськот дiяльностi, зокрема, отримання
лостовiрноТ, точноТ та повноТ iнформачiТ про порядок та умови провадх(ення волонтерськоТ
лiяльностi;
- перебування на територiт i в примiщеннях пiдприемств, установ та органiзацiй за дозволом
Тх керiвникiв або уповнова)кених ними осiб;
- УЧаСТЬ У Вiдвiдуваннi суб'сктiв пробачiТ за мiсцем Тх роботи або навчання;
- проведення зустрiчей iз суб'сктами пробаuiт з метою здiйснення заходiв соцiальновиховноТ роботи;
- захист свотх прав вiдповiдно до законодавства;
- iншi права, перелбаченi логовором та законодавством.

Бiльше iнSормацiТ про пробацiю
читайте'за

пьсиланням

www,рroЬаfjо п.gаv,ча

