
ІНФОРМАЦІЯ 
про проєкт в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Державна установа «Мелітопольська установа виконання покарань (№144)» 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОЄКТУ «Пілотування інструментів оцінки ризиків та потреб та 

індивідуального планування у роботі із засудженими 
неповнолітніми на базі виховних колоній та сектору для 
відбування покарання неповнолітніх жіночої статі при 
ДУ «Мелітопольська установа виконання покарань    
(№ 144)» 

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

Проєктний офіс з питань пробації Міністерства юстиції 
України, що діє за підтримки Проєкту «Експертна 
підтримка врядування та економічного розвитку» (ЕООЕ), 
у співпраці з Представництвом Дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні, з представниками Адміністрації 
ДКВС та ДУ «Центр пробації». 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

- 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
 

Оцінка ризиків та потреб проводиться працівниками 
соціально-психологічної служби державної установи 
«Кременчуцька виховна колонія», а також відповідними 
працівниками сектору для відбування покарання 
неповнолітніх жіночої статі при державній установі  
«Мелітопольська установа виконання покарань (№144)». 
Відповідальним за проведення оцінки є вихователь. 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Неповнолітні засуджені 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЄКТУ 

Мета - відпрацювання інструментів оцінки ризиків та 
потреб. 
 
Одним із завдань пілотування є відпрацювання алгоритму 
передачі органом пробації до виховної колонії інформації 
про результати оцінки вчинення повторного кримінального 
правопорушення особами у віці 14-18 років, підготовленої 
в межах досудової пробації для врахування її результатів 
працівниками соціально-психологічної служби виховної 
колонії. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

1) приведення у відповідність форми оцінки, що 
використовується у ВК, до форми оцінки ризиків, що 
використовується на досудовому етапі (перегляд 
індикаторів щодо первинного вивчення неповнолітньої 
особи, які передбачені у Щоденнику соціально-виховної 
роботи із засудженими неповнолітніми);  

2) відпрацювання алгоритму передачі до ВК інформації про 
результати оцінки вчинення повторного кримінального 
правопорушення особами у віці 14-18 років, підготовленої 



в межах досудової пробації для врахування її результатів 
працівниками соціально-психологічної служби ВК; 

3) вдосконалення підходів до індивідуального планування у 
роботі із засудженими неповнолітніми, які б забезпечували 
відповідні заходи, спрямовані на усунення ризиків 
вчинення повторного правопорушення неповнолітньою 
особою, виявлених під час проведення оцінки. 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ Пілотування проводилося з 5 липня по 25 жовтня 2018 року 

 
ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Напрацьовано зміни до Щоденника соціально-виховної 
роботи із засудженими неповнолітніми, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 04.11.2013 
№2300/5 «Про організацію соціально-виховної та 
психологічної роботи із засудженими», зокрема додані 
розділи, що передбачають оцінку ризиків та потреб 
засудженого неповнолітнього. 
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 

Впровадження в роботі соціально-психологічної служби 
проведення оцінки ризиків і потреб неповнолітніх 
засуджених, з метою виявлення факторів ризику, які 
обумовлюють протиправну поведінку неповнолітньої, та 
визначення потреб, які необхідно задовольнити з метою їх 
виправлення та ресоціалізації. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОЄКТУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

- 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

- 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


