
   

 

АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЦЕНТРОМ 

ПРОБАЦІЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА КЛІЄНТІВ ПРОБАЦІЇ 

ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ 

 

У межах проведеного дослідження за проєктом «Дотримання прав клієнтів 

пробації в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії» за фінансової підтримки 

МФ «Відродження» фахівцями ГО «Україна без тортур» було проаналізовано 

надходження та витрати бюджетних коштів ДУ «Центр пробації» на забезпечення 

персоналу та суб’єктів пробації засобами захисту. 

Загальним заданням проєкту було виявлення фактичного стану реакції держави 

на загрози та виклики епідемії, зокрема, щодо осіб, що через засудження до 

покарання не можуть самоізолюватись. Найбільш розповсюдженою категорією 

громадян, що перебувають на обліках органів пробації і зобов’язані регулярно 

з’являтись до органів пробації є саме особи, що звільнені від відбування покарання з 

випробуванням.  

Вивчення стану фінансування протиепідимілогічних заходів було пов’язано з 

основним напрямом діяльності у межах проєкту, а саме підготовки видання «Правові 

засади та практика скасування іспитового строку клієнтів пробації в умовах боротьби 

та подолання наслідків епідемії». 

У вказаному дослідженні наводяться факти, які свідчать, що у зв’язку з 

запровадженням карантину відбулись певні поступки щодо відвідування 

засудженими особами органів пробації для реєстрації. Це безумовно позитивно 

вплинуло на стан дотримання прав суб’єктів пробації.  

Однак, у питаннях забезпечення співробітників та суб’єктів пробації засобами 

захисту ситуація є менш прогресивною.  

Загальний висновок:  

- Держава, в особі Міністерства юстиції України, не прийняла ефективних 

рішень для забезпечення співробітників та суб’єктів пробації засобами захисту;  

- співробітникам не створено безпечні умови праці;  

- засудженим, відповідно, не гарантується безпека під час виконання ними 

обов’язків покладених державою.  

 

Для визначення стану забезпечення органів пробації засобами захисту нами 

було підготовлено запит до ДУ «Центр пробації» з наступними запитанням:  

1. Скільки коштів ДУ «Центр Пробації» запитувала для забезпечення безпеки від 

COVID-19 співробітників і клієнтів (суб’єктів) пробаціі ̈в період карантину (12.05.2020 – 

01.12.2020)? 



2. Скільки з запитуваних ДУ «Центр Пробації» коштів було надано для 

забезпечення безпеки від COVID-19 співробітників і клієнтів (суб’єктів) пробації в 

період карантину (12.05.2020 – 01.12.2020)? 

3. Скільки коштів в період карантину (12.05.2020 – 01.12.2020) було надано ДУ 

«Центр Пробації» з державного бюджету для забезпечення потреб щодо 

забезпечення безпеки від COVID-19? 

4. Скільки коштів в період карантину (12.05.2020 – 01.12.2020) було надано ДУ 

«Центр Пробації» від благодійних фондів та громадських організацій для 

забезпечення потреб щодо забезпечення безпеки від COVID-19? 

5. Скільки коштів потребувала ДУ «Центр Пробації» для забезпечення безпеки 

від COVID-19 співробітників і клієнтів (суб’єктів) пробації в період карантину 

(12.05.2020 – 01.12.2020)? 

6. Скільки матеріальної допомоги ДУ «Центр Пробаціі»̈ виплатила працівникам, 

які перехворіли COVID-19, та тим, в яких члени родини перехворіли на COVID-19 в 

період карантину (12.05.2020 – 01.12.2020)? 

7. Чи ведеться облік випадків щодо захворюваності на COVID-19 клієнтів 

(суб’єктів) пробації? 

8. Якщо так, то які показники такого обліку в період карантину (12.05.2020 – 

01.12.2020)?  

 

На вказаний запит ми отримали наступну відповідь: 

«У Центрі пробації з 06 квітня 2020 року щотижнево збирається інформація про 

захворювання на COVID-19 суб’єктів пробації. Станом на 24.12.2020 року з підозрою 

на COVID-19 зафіксовано 122 суб’єкти пробації. 

У зв’язку із непоширенням на персонал Державної кримінально-виконавчої 

служби України та органів пробації постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2020 р. № 375 «Деякі питання оплати (грошового забезпечення) окремих 

категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної 

прикордонної служби, посадових осіб Державної митної служби, осіб рядового та 

начальницького складу органів: підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які 

забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та 

протягом 30 днів з дня його відміни», видатки проводилися в межах затвердженого 

кошторису. 

Виплата матеріальної допомоги персоналу органів пробації, які перехворіли на 

COVID-19, та тих, в яких члени родин перехворіли на COVID-19, у період карантину 

проводилась в межах чинного законодавства.» 

 



Для отримання додаткової інформації, до Міністерства юстиції, на яке 

покладено завдання з формування політики у сфері виконання покарань та пробації, 

було направлено запити з наступними питаннями:  

1. Скільки коштів ДУ «Центр Пробації» запитувала для забезпечення безпеки від 

COVID-19 співробітників і клієнтів пробації в період карантину (12.05.2020 – 

01.12.2020)?  

2. Скільки коштів в період карантину (12.05.2020 – 01.12.2020) було надано ДУ 

«Центр Пробації» з державного бюджету для забезпечення потреб щодо 

забезпечення безпеки від COVID-19?  

У своїй відповіді Мінюст зазначив таке: 

«З метою забезпечення засобами індивідуального захисту персоналу органів 

пробації під час вжиття протиепідемічних заходів з протидії поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, державна 

установа «Центр пробації» листом від 13.04.2020 No 1248/8/Ян-20 звернулася до 

Міністерства юстиціі ̈ України із пропозицією щодо здійснення перерозподілу 

кошторисних призначень за бюджетною програмою КПКВК 3601030 «Забезпечення 

діяльності органів пробації» шляхом збільшення кошторисних призначень за КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 300,0 тис грн за 

рахунок зменшення кошторисних призначень за КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» на суму 300,0 тис гривень.  

Відповідно до довідки Міністерства фінансів України про зміни до річного 

розпису бюджету на 2020 рік від 16.04.2020 № 106 Міністерством юстиції України 

були внесені зміни до кошторису державної установи «Центр пробації» шляхом 

збільшення кошторисних призначень за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 300,0 тис грн за рахунок зменшення кошторисних 

призначень за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 300,0 тис гривень.»  

 

З отриманих відповідей випливає, що жодного додаткового фінансування ДУ 

«Центр пробації» не отримало, управлінські дії Міністерства юстиції звелись лише до 

змін кошторису, шляхом «перерозподілу» 300 тис грн передбачених для відряджень 

співробітників до іншого «рядку» кошторису, що мало б дозволити витрачання до 300 

тис грн для закупівлі засобів захисту протягом 2020 р. При цьому, звичайно, постало 

питання організації відряджень співробітників органів пробації для виконання 

службових завдань.  

Враховуючи те, що штатна чисельність органів пробації становить 3,4 тис осіб, 

можна зробити арифметичні розрахунки, які продемонструють, що в 2020 році для 

закупівлі засобів захисту на одного співробітника ДУ «Центр Пробації» Мінюстом 

було передбачено для витратити 88 грн на людину на рік. Що за середніми цінами 

становить 4 одноразових респіраторів чи 40 медичних масок на рік.1   
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Для визначення фактичного стану забезпечення засобами захисту співробітників 

та суб’єктів пробації  ми проаналізували усі наявні оголошені тендери щодо публічних 

закупівель ДУ «Центр Пробації», які були здійснені через електронну систему 

публічних закупівель Prozorro. Згідно інформації вебпорталу prozorro.gov.ua у період 

01.01.2020 - 31.12.2020 було проведено 266 закупівель. Виявлено, що у зазначений 

період не здійснювалось закупівлі засобів індивідуального захисту. Серед наявних 

закупівель, що  направлені на профілактику COVID-19 можна виділити закупівлю 

послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщення від 9 грудня 2020 року2. На жаль, 

такого роду закупівлі ДУ «Центр Пробації» носять поодинокий характер. Ба більше, 

подібних на вказану вище закупівлю, не проводилось.  

Для розширення переліку джерел про стан забезпечення співробітників ДУ 

«Центр пробації» засобами захисту було направлено запит до Профспілки персоналу 

ДУ «Центр пробації». У відповіді профспілки додатково зазначено, що окрім 

ненадання додаткового фінансування з боку Мінюсту не було прийнято і інших 

рішень, які б могли покращити захист персоналу чи суб’єктів пробації. Зокрема, з 

суми у 3,6 млн грн, виділених за розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 

березня 2020 року № 326-р, для здійснення в Державній кримінально-виконавчій 

службі України протиепідемічних заходів з протидіі ̈поширенню гострої респіраторної 

хвороби СОVID-19, для потреб пробації не було направлено жодних коштів, 

незважаючи на те, що відповідно до законодавства органи пробації є невід’ємною 

частиною Державної кримінально-виконавчої служби України  

Не вчинено Мінюстом необхідних дій і задля забезпечення права 

співробітників уповноважених органів пробації права на отримання додаткової 

доплати до заробітної плати (грошового забезпечення) відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 375. У вказаній постанові 

міститься пряма вказівка, що саме керівник відповідного міністерства має 

ініціювати встановлення виплат. В свою чергу, Мінюстом, на відміну від інших 

центральних органів виконавчої влади, жодних дій для отримання відповідних 

виплат співробітниками вчинено не було. 

На противагу Мінюсту, Профспілка вважає, що Постанова №375 має 

поширюватись на співробітників пробації і наводить наступні аргументи: 

У зазначеній постанові вказано: «1. Установити, що на період карантину, 

установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни окремим категоріям працівників, 

військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, 

посадових осіб Державної митної служби, осіб рядового та начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують 

життєдіяльність населення (забезпечення продовольчими та непродовольчими 

товарами, послугами зв’язку, транспорту, адміністративними, соціальними послугами, 
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а також захист прав дітей та забезпечення правопорядку і безпеки громадян) (далі - 

працівники) та внаслідок виконання своїх обов’язків мають безпосередній контакт з 

населенням, встановлюється додаткова доплата до заробітної плати (грошового 

забезпечення) пропорційно відпрацьованому часу в зазначених умовах.  

2. Встановлення доплати, визначеної пунктом 1 цієї постанови, працівникам 

підприємств, установ та організацій, органів державної влади, які фінансуються з 

державного та місцевих бюджетів, здійснюється у граничному розмірі до 50 відсотків 

заробітної плати (грошового забезпечення).  

... 

4. Перелік посад (професій) працівників, яким встановлюються такі доплати, 

визначається відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері, у якій він 

реалізує державну політику». 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 2. Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII 

«Правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне 

антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і 

зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного 

фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які 

здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції». 

В свою чергу, згідно зі ст. 11 Кримінально-виконавчого кодексу України, 

уповноважені органи з питань пробації є органами виконання покарань. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про пробацію» метою пробації є 

забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання 

вчинення ними повторних кримінальних правопорушень. 

Відповідно до ч.1 розділу 1 Типового положення про уповноважений орган з 

питань пробації затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.08.2017 

року № 2649/5 «Уповноважений орган з питань пробації є органом виконання 

покарання, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання певних 

видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та пробації». 

Відповідно до ст.13 Кримінально виконавчого кодексу України уповноважений 

орган з питань пробації у межах своїх повноважень забезпечує: здійснення нагляду за 

засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими 

від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей до трьох років; 

виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, громадських і виправних робіт; реалізацію пробаційних програм 

стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; проведення 

соціально-виховної роботи із засудженими, до яких застосовано пробацію; здійснення 

заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк, до звільнення; направлення засуджених до 

обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів у порядку, 

визначеному статтею 57 цього Кодексу; здійснення інших визначених законодавством 

заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними 

повторних кримінальних правопорушень. 



Наказом Державної установи «Центр пробації» № 169/ОД-20 від 18.03.2020 

року, № 224/ОД-20 від 06.04.2020 року, № 259/ОД-20 від 24.04.2020 року, № 288/ОД-

20 від 08.05.2020 року, № 326/ОД-20 від 22.05.2020 року «Про організацію роботи 

уповноважених органів з питань пробації в період карантину» визначено про 

неможливість віддаленої роботи із суб’єктами пробації та їхніми особовими справами 

– така робота має проводиться виключно в межах адміністративних приміщень 

підрозділів. 

Отже, уповноважені органи з питань пробації, за чинним законодавством 

безпосередньо віднесені до переліку правоохоронних органів, а співробітники цих 

органів за своїми посадовими інструкціями та завданнями, що закріплені у 

кримінально-виконавчому законодавстві мають безпосереднє відношення до 

забезпечення правопорядку і безпеки громадян, при цьому  мають безпосередній 

контакт з населенням.  

В період карантину, з 23 березня 2020 р. по 31 липня 2020 р. до уповноважених 

органів з питань пробації було здійснено 208 585 візитів суб’єктів пробації на 

реєстрацію. За вказаний період було складено досудові доповіді відносно 8 626 

засуджених.  Відносно 14 557 осіб підрозділами пробації було надіслані матеріали до 

суду та територіальних органів Національної поліції для прийняття відповідних рішень. 

Всій цій діяльності передувала безпосередня робота як з суб’єктами пробації, так і з 

населенням. Весь період карантину співробітниками уповноважених органів з питань 

пробації, в звичайному режимі (з дотриманням карантинних заходів) виконувались 

вирки, проводились дні реєстрації засуджених, на яких покладено такий обов’язок 

згідно зі ст. 76 КК України. Проводилась соціально-виховна, профілактична та інша 

робота передбачена посадовими інструкціями та законодавством України, не 

зважаючи на великий ризик зараження COVID – 19, а також піддаючи небезпеці себе 

та близьких осіб. 

Таким чином, співробітники уповноважених органів пробації мають абсолютне 

право на отримання додаткової доплати до заробітної плати (грошового 

забезпечення) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 

р. № 375. 

 

За інформацією Профспілки, співробітники ДУ «Центр пробації» за час карантину 

не отримували за рахунок ДУ «Центр пробації» чи Мінюсту засобів індивідуального 

захисту ані для себе, ані для суб’єктів пробації. А засоби, що є у наявності в органах 

пробації, є допомогою від міжнародних фондів чи громадських організацій.  

 

Все вищенаведене свідчить про певне самоусунення Міністерства Юстиції України 

від вирішення питань забезпечення захисту персоналу органів пробації, а сама 

Державна установа «Центр пробації» без відповідних рішень Мінюсту не має достатніх 

повноважень та ресурсів задля організації необхідного рівня захисту працівників та 

суб’єктів пробації. 


