
ІНФОРМАЦІЯ 
про проєкт в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

філія Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОЄКТУ Пілотний проєкт «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення»  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ 
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОЄКТУ 

Міністерство юстиції України та Генеральна прокуратура 
України.  
За сприяння Представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні.  

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Затверджено Наказом Міністерства юстиції України та 
Генеральної прокуратури України 21.01.2019 №172/5/10.  
Погоджено Директором Державної Установи «Центр 
пробації».  

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
 

3 початку реалізації проєкт діяв в межах Донецької, Одеської, 
Луганської, Миколаївської та Харківської області.  
Наказом «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції 
України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 
року №172/5/10» від 17.04.2020                      № 1473/5/194 
територія розширена на всі області України.  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Проєкт реалізується на базі системи надання безоплатної 
правової допомоги.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЄКТУ 

Суть програми відновлення — дати дитині другий шанс, 
ресоціалізувати її та запобігти вчиненню повторних 
правопорушень.  

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В 
МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

Ця програма застосовується за чотирьох умов.  
Перша - наявність потерпілої сторони.  
Друга - якщо неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої 
або середньої тяжкості. 
Третя - визнання ним факту вчинення злочину. Четверта - і 
неповнолітній, і потерпілий дали згоду на участь у програмі.  

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

3 21.01.2019 по теперішній час.  

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Органи пробації залучаються до реалізації через підписання 
меморандумів про взаємодію для визначення заходів, що 
можуть бути передбачені в угоді, а також для надання 
консультативної підтримки з питань їх обрання стосовно 
конкретного неповнолітнього та допомоги в пошуку 
організацій, діяльність яких спрямована, зокрема, на 
розвиток особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію.  

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

Органи пробації продовжують співпрацю у межах 
повноважень з регіональним центром із надання безоплатної 
правової допомоги, в тому числі і в рамках реалізації проекту.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОЄКТУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-19#Text  



ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРОЄКТ 

https://suspilne.media/33948-na-mikolaivsini-trivae-proekt-
vidnovlenna-dla-nepovnolitnih-aki-e-pidozruvanimi-u-vcinenni-
zlocinu/  
 
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/programa-vidnovlennya-
dlya-nepovnolitnih-yaki-ye-pidozryuvanymy-u-vchynenni-
zlochynu/  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


