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У  Міністерстві  юстиції розглянуто  Ваш запит на  інформацію  від 22 листопада 

2016 року та в межах компетенції повідомляється про таке. 

Розділом  6  Плану  пріоритетних  дій  Уряду  на  2016  рік,  затвердженого 

розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  27.05.2016  №  418р, 

передбачена реформа пенітенціарної системи України, що включає: 

ліквідацію ДПтС, створення нової міжрегіональної структури із шести управлінь 

замість 24, підвищення мотивації праці співробітників; 

зменшення  кількості  установ  виконання  покарань  до  економічно 

обґрунтованого рівня. 

З метою вжиття заходів із реформування ДПтС Урядом прийнято: 

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  07.10.2015  №  1066р  «Деякі 

питання  реформування  системи  функціонування  установ  виконання  покарань  та 

слідчих ізоляторів»; 

постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  18.05.2016  №343  «Деякі  питання 

оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції»; 

постанову  Кабінету Міністрів України від  18.05.2016  №348 «Про ліквідацію 

територіальних  органів  управління  Державної  пенітенціарної  служби  та  утворення 

територіальних органів Міністерства юстиції»; 

постанову  Кабінету Міністрів України від  22.09.2016  №  659  «Про  внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від  18 травня 2016 р. №  348», згідно з 

якою територіальні органи управління ДПтС підпорядковано Міністерству юстиції; 

постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  22.09.2016  «Про  внесення  змін  у 

додатки  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  7 листопада  2007 р. №  1294», 

метою якої є упорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового 

і  начальницького  складу  територіальних  структурних  підрозділів  ДПтС,  а  також 

міжрегіональних  управлінь з питань виконання кримінальних  покарань та пробації  в 

частині збільшення розміру посадового окладу; 

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  22.09.2016  №  697р  «Питання 

®  Міністерства  юстиції»,  згідно  з  яким  Урядом  погоджено  пропозицію  Міністерства 

^  юстиції  щодо  можливості  забезпечення  здійснення  покладених  на  Мін'юст 
<Г\! 

^  постановою № 343 функцій і повноважень ДПтС, що припиняється; 

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  22.09.2016  №  691р  «Про 

перерозподіл  деяких  видатків  державного  бюджету,  передбачених  Міністерству 

юстиції  на  2016  рік»,  метою  якого  є  врегулювання  питань,  пов'язаних 

із  перерозподілом  деяких  видатків  загального  фонду  державного  бюджету, 
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передбачених  Міністерству  юстиції  на  2016 рік, шляхом  зменшення  обсягу  видатків 

споживання за програмою 3601010 «керівництво та управління у сфері юстиції» в сумі 

35 209,1 тис. гривень (з них оплата праці  29 430,3 тис. гривень) та збільшення обсягу 

видатків  споживання  за  програмою  3606010  «Керівництво  та  управління  у 

пенітенціарній  сфері» в сумі 35 209,1 тис. гривень (з них оплата праці   29 430,3 тис. 

гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв  912 тис. гривень). 

На  сьогодні  Міністерством  юстиції  проведено  державну  реєстрацію  6 

міжрегіональних  управлінь  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації 

Міністерства юстиції. 

Оголошено та проведено конкурси на заміщення вакантних посад керівництва 6 

міжрегіональних  управлінь  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації 

Міністерства юстиції, утворено комісії з ліквідації територіальних  органів управління 

ДПтС,  попереджено  про  скорочення  персоналу  територіальних  органів  управління 

ДПтС та кримінальновиконавчих  інспекцій. 

У зв'язку з передачею функції з реалізації державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації у структурі апарату Міністерства юстиції утворено 

відповідні структурні підрозділи: Департамент пробації, Департамент  організаційного 

забезпечення  діяльності  служб  Державної  кримінальновиконавчої  служби  України, 

Департамент  ресурсного  забезпечення  Державної  кримінальновиконавчої  служби 

України, Управління медичного забезпечення, Відділ  інспектування дотримання  прав 

людини в пенітенціарних закладах. 

Також  у  структурних  підрозділах  апарату Міністерства  юстиції  функціонують 

відділи  та  управління  з  питань  забезпечення  діяльності  Державної  кримінально

виконавчої  служби  України,  а  саме  в  Департаменті  персоналу,  Департаменті 

фінансового  забезпечення  та  бухгалтерського  обліку,  Департаменті  стратегічного 

розвитку органів юстиції та Департаменті внутрішнього аудиту. 

Очікуваними результатами проведення реформування ДПтС є: 

ліквідація ДПтС та створення трьох нових департаментів у Міністерстві юстиції 

як  його  структурних  підрозділів,  що  дасть  можливість  скоротити  на  33  %  кількість 

персоналу, набрати нових людей через відкриті конкурси, демілітаризувати  систему та 

підвищити заробітну плату; 

демілітаризація  в'язничної  служби  дозволить  змістити  фокус  на  психологічну 

роботу  із  засудженими  та  отримання  ними  додаткових  професійних  навичок,  що  в 

свою чергу збільшить кількість громадян, які зможуть повернутися до суспільства; 

оптимізація  мережі  установ  виконання  покарань  та  слідчих  ізоляторів 

пропорційно  до  рівня  їх  заповнення,  що  сприятиме  скороченню  значної  кількості 

персоналу та підвищенню заробітної плати тим, хто залишиться працювати в системі; 

підвищення  ефективності  операційної  діяльності  (зменшення  збитків  та 

збільшення  доходів)  100  державних  підприємств  у  системі  ДПтС,  що  дозволить 

підвищити  зарплату  засудженим та їх мотивацію  до здобуття  професійних навичок  і 

збільшити надходження до державного бюджету від сплати податків; 

розробка  юридичного  алгоритму  та  початок  будівництва  нових  слідчих 

ізоляторів  та  установ  виконання  покарань  у  найбільших  містах  України  за 

інвестиційною  схемою  або  на  кредитні  кошти.  Переміщення  слідчих  ізоляторів  та 

установ  виконання  покарань за межі міст  подалі  від соціальних  об'єктів, які досить 

часто розташовані поряд з установами (перші міста: Київ, Одеса, Львів, Чернівці). 



Водночас у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 

07.09.2016  №  1492УШ  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України 

щодо забезпечення  виконання кримінальних  покарань та реалізації прав засуджених» 

(далі    Закон)  Міністерством  юстиції  запроваджується  повноцінне  функціонування 

інституту пробації. 

На  цей  час  розроблена  структура  та  штат  уповноважених  органів  з  питань 

пробації.  Міністерством  юстиції  розроблено  проект  Закону  України  "Про 

пенітенціарну  систему",  який,  зокрема,  визначатиме  кількість  та  статус  персоналу 

пробації. 

На  виконання  вимог  Закону  України  «Про  пробацію»  Міністерством  юстиції 

України розроблено такі проекти нормативноправових актів у сфері пробації: 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення 

та  реалізації  пробаційних  програм»,  реалізація  положень  якої  відповідно  до  Закону 

розпочнеться з 01 січня 2018 року; 

наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства  освіти  і  науки,  Міністерства  охорони  здоров'я  України,  Мністерства 

внутрішніх  справ  України  «Про затвердження  Порядку  взаємодії  установ  виконання 

покарань,  органу  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»; 

наказ  Міністерства  юстиції  України,  Міністерства  внутрішніх  справ  України 

«Про  затвердження  Порядку  здійснення  нагляду  та  проведення  соціальновиховної 

роботи із засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі»; 

наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Положення  про 

організацію діяльності волонтерів пробації»; 

наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Порядку  складення 

досудової доповіді»; 

Зазначені  проекти  нормативноправових  актів  погоджуються  із 

заінтересованими центральними органами виконавчої влади. 
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