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Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на публічну інформацію від 

18 лютого 2022 року  і в межах компетенції повідомляється про таке.
На виконання підпункту 19.3. «Створення гуманістичної системи виконання 

кримінальних покарань» пункту 19 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471, 

пункту 671 «Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту 

щодо розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі, та 

практики їх застосування» Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 1133, та 

Рекомендації CM/Rec (2014) 4, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи від 19 

лютого 2014 року, Міністерством юстиції України було розроблено проєкти законів 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи 

пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження 

рецидивної злочинності» та «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, 
Кримінального процесуального кодексу України щодо розвитку системи пробації, 
збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження 

рецидивної злочинності».
12 квітня 2021 року вищевказані проєкти Законів були зареєстровані у Верховній 

Раді України за № 5359 та № 5360 відповідно.
З повним текстом проєктів Законів Ви можете ознайомитись на офіційному веб-

сайті Верховної Ради України за посиланнями 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71628 , 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71629 .

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, а мають лише роз’яснювальний, 
інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Заступник Міністра                 Олександр БАНЧУК
________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавствам.

Валентина Головань
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