
ІНФОРМАЦІЯ 
про проєкт в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Державна установа «Кременчуцька виховна колонія»  
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОЄКТУ Пілотування інструменту оцінки ризиків та потреб 

у роботі із засудженими неповнолітніми у виховних 
колоніях 

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

Проєктний офіс Міністерства юстиції України (за 
підтримки «Агрітім Канада») та Представництво 
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні  

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої 
служби України, ДУ «Центр пробації» та Проєктним 
офісом Міністерства юстиції України; 06.06.2018 року 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 

Державна установа «Кременчуцька виховна колонія» 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Вихованці – 50 осіб та співробітники державної 
установи – 20 осіб ДУ «Кременчуцька виховна 
колонія» 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ Збір та аналіз інформації про неповнолітнього з метою 
виявлення факторів ризику, які обумовлюють 
протиправну поведінку та задля складання 
індивідуального плану роботи з юнаком.  
Актуальність застосування цього інструменту 
обґрунтована потребами практики задля цілісного 
підходу у роботі з підлітками, які опинилися у 
конфлікті із законом та оцінка щодо яких вже 
проводилася на етапі підготовки досудової доповіді 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

- 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ Червень 2018 – на даний час 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Оцінка ризиків та потреб за період пілотування мала 
вагомий результат, зокрема: 

- забезпечення більш ефективного проведення з 
неповнолітніми соціально-виховної та 
психологічної роботи; 

- полегшення адаптаційного періоду відбування 
покарання неповнолітніми; 

- більш якісна підготовка до звільнення підлітка 
із врахуванням наявних проблем та труднощів; 

- якісний процес ресоціалізації кожного 
вихованця та подальшої реінтеграції його у 
суспільство; 

- мінімізація ризиків вчинення підлітками 
повторних кримінальних правопорушень; 



-  сприяння глибокому аналізу проблемних 
питань життєдіяльності конкретного 
засудженого; 

- побудова ефективних стратегій роботи з 
кожним вихованцем; 

- вдосконалення підходів до індивідуального 
планування у роботі з кожним вихованцем; 

- адекватний рівень нагляду за підлітками у 
поєднанні з необхідними соціально-виховними 
та психологічними заходами конкретно з 
кожним в залежності від особливостей кожної 
особистості; 

- якісне піклування про засудженого шляхом 
послідовного планування; 

- визначення потенційно актуальних чинників 
для кожного засудженого; 

- визначення причин і умов вчинення злочинів 
стосовно конкретного вихованця (вплив саме 
на них і робить можливим зниження ризику 
рецидиву); 

- вчасне та комісійне визначення мотивації до 
позитивних змін окремо взятого вихованця. 

Міністерством юстиції України затверджений Наказ 
«Про затвердження Методичних рекомендацій 
проведення оцінки ризиків та потреб засуджених 
неповнолітніх в установах виконання покарань» 
№530/5 від 12.02.2020 року. 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

Продовження реалізації запроваджених методів і форм 
силами співробітників  установи 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/u-vihovnih-
koloniyah-rozpochinaetsya-pilotuvannya-proektu-
instrumentu-otsinki-rizikiv-ta-potreb-u-roboti-z-
nepovnolitnimi 

 
ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

- 

 
 

Інформація станом на жовтень 2020 року  


