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пробації



Партнерська мережа секторів ювенальної 
пробації



Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 року         
№ 160-VІІІ.

Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 року 
№ 926/5 «Про затвердження Переліку заходів щодо 
реалізації пробаційних програм», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 24.04.2018 року за               
№ 483/31935.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року 
№ 24 «Про затвердження порядку розроблення та 
реалізації пробаційних програм».

Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 
року №1797/5 «Про затвердження пробаційних 
програм для неповнолітніх суб’єктів пробації», а 
саме: 
- пробаційна програма «Зміна прокримінального 

мислення»;
- пробаційна програма «Подолання агресивної 

поведінки»;
- пробаційна програма «Попередження вживання 

психоактивних речовин».

Наказ Міністерства юстиції України від 23.10.2019 
року № 3235/5 «Про затвердження Пробаційної 
програми «Формування життєвих навичок для 
неповнолітніх суб’єктів пробації».

Наказ Міністерства юстиції України від 20.12.2019 
року № 4098/5 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо оцінки ефективності 
проходження пробаційних програм».

Законодавчі підстави розроблення і реалізації
Пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації



Пробаційні програми. Основні 
визначення



Пробаційні програми. Основні 
визначенняВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

За результатами реалізації пробаційної програми куратор складає оцінку 
результатів проходження пробаційної програми та висновок щодо 
виконання заходів, передбачених пробаційною програмою.

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОБАЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПЕРЕДБАЧАЄ:
- відвідування занять відповідно до графіка реалізації пробаційної програми;
- недопущення під час занять вчинків, що ображають людську гідність і громадську мораль, 

погроз, насильства, відвідування занять з ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого 
с’пяніння та інших вчинків, що унеможливлюють проведення заходів, передбачених 
пробаційною програмою;

- виконання завдань, що надаються куратором пробаційної програми або іншими фахівцями, 
які можуть залучатися до реалізації пробаційних програм, у рамках заходів передбачених 
пробаційною програмою 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ передбачає 
визначення ступеню досягнення мети програми.  



Пробаційні програми. Основні 
визначення



Особливості пробаційних програм для 
неповнолітніх



Пробаційні програми для неповнолітніх
ПРОБАЦІЙНА ПРОГРАМА 

«ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ»

ПРОБАЦІЙНА ПРОГРАМА 
«ЗМІНА ПРОКРИМІНАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ»



Пробаційні програми для неповнолітніх

ПРОБАЦІЙНА ПРОГРАМА 
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН»

ПРОБАЦІЙНА ПРОГРАМА 
«ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК»



Пробаційні програми для неповнолітніх. Основні показники



Приклади позитивних 
змін
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