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ЗМІСТ
Передмова

Скасування іспитового строку: правові підстави та порядок 
реалізації 

Організаційно-методична та контролююча функції Державної 
установи «Центр пробації» в питаннях застосування заходів 
впливу до суб’єктів пробації  

Проблемні аспекти застосування письмового попередження 
та  внесення  органами  пробації  подання  щодо  скасування 
іспитового строку 

Стан судової практики розгляду клопотання про скасування 
звільнення  від  відбування  покарання  і направлення 
звільненого з випробуванням для відбування призначеного 
покарання

Рекомендації  щодо  вдосконалення  діяльності  органів 
пробації при оцінці поведінки суб’єктів пробації та достатності 
підстав для скасування та запобігання порушень прав суб’єктів 
пробації,  звільнених  з  випробуванням

Умовні скорочення

КВК України - Кримінально-виконавчий кодекс України

КК України – Кримінальний кодекс України

Порядок – Порядок здійснення нагляду та проведення
соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі

Подання – подання про скасування звільнення від відбування  
покарання з випробуванням i направлення засудженого для 
відбування призначеного покарання

Попередження – письмове попередження про скасування 
звільнення від відбування покарання з випробуванням i 
направлення засудженого для відбування призначеного 
покарання 
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Передмова

Інститут звільнення засуджених від відбування покарання з 
випробуванням покликаний максимально гуманізувати санкції 
визначені кримінальним законом, при цьому є заходом щодо певної 
профілактики та запобігання вчинення засудженим нових злочинів. 

Питання призначення кримінального покарання та звільнення від 
його відбування повинні вирішуватися з урахуванням мети покарання 
як такого, що включає не тільки кару, а й виправлення засуджених, 
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами. При цьому, з огляду на положення ст. 75 КК України, 
законодавець підкреслює важливість такої цілі покарання, як 
виправлення засудженого. Кримінальним кодексом визначено, що при 
призначенні низки покарань, зокрема виправних робіт, службового 
обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також 
позбавлення волі на строк не більше п’яти років, особу може бути 
звільнено від відбування покарання з іспитовим строком, якщо суд 
дійде висновку про можливість виправлення засудженого без 
відбування покарання, при цьому суд має врахувати не тільки тяжкість 
злочину,  особу  винного,  але  й  інші  обставини  справи.

У випадках, передбачених частинами першою, другою статті 75 КК 
України, суд ухвалює рішення про звільнення засудженого від 
відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного 
іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на 
нього обов’язки. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від 
одного до трьох років, неповнолітнім – від одного до двох років.

У цьому процесі особливу ролі відіграють органи пробації, на які 
покладається завдання здійснювати нагляд за поведінкою осіб, 
звільнених від відбування покарання з випробуванням, протягом 
іспитового строку за місцем проживання засудженого.
Із засудженими, звільненими від відбування покарання з 
випробуванням, органом пробації проводиться соціально-виховна 
робота за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків 
повторного  вчинення  кримінальних  правопорушень.

Також звільнені від відбування покарання з випробуванням 
зобов’язані:

• виконувати обов’язки, які покладені на них судом;
• повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну 

місця проживання;
• з’являтись за викликом до зазначеного органу.
На звільненого від відбування покарання з випробуванням, у 

порядку статті 76 КК України, суд покладає основні обов’язки:
• періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу 

з питань пробації;
• повідомляти уповноважений орган з питань пробації про 

зміну місця проживання.
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Крім того, на підставі частини 3 статті 76 КК України, на засудженого 
суд може покласти додаткові обов’язки:

- попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим 

органом з питань пробації;
- працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з 

питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості 
для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде 
запропоновано відповідну посаду (роботу);

- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
- пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок 

вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить 
небезпеку для здоров’я інших осіб;

- дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних 
дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля.

Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав 
покладені на нього обов’язки та не вчинив нового злочину, за 
поданням уповноваженого органу з питань пробації звільняється 
судом від призначеного йому покарання, нагляд припиняється і 
засуджений знімається з обліку в зазначеному органі.

Разом із тим, не виконання окремих приписів Кримінального та 
Кримінально-виконавчого кодексу тягне за собою скасування умов 
встановленого випробування і направлення засудженого для 
відбування покарання, від якого його було звільнено. У тому числі, 
якщо засуджений був звільнений від покарання у виді позбавлення 
волі – він направляється для реального його відбуття у відповідні 
установи. 

Законодавчі положення передбачають, що у разі не виконання 
засудженим обов’язків, встановлених Законом та покладених на нього 
судом, систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою 
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях 
виправлення, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду 
подання про скасування звільнення від відбування покарання з 
випробуванням і направлення засудженого для відбування 
призначеного покарання.

Чинне законодавство (ст. 166 КВК України) передбачає негативні 
наслідки для засуджених, які не виконують покладені обов’язки чи 
порушують встановлені заборони у виді застосування попередження 
та подальшого скасування іспитового строку з направленням для 
відбування покарання, визначеного у вироку суду. 

Таким чином, негативні наслідки для порушників є вельми суттєвими. 
За встановленим порядком, саме уповноважені органи з питань 
пробації забезпечують контроль за поведінкою та виконанням 
обов’язків такими засудженими, застосовують до них попередження, а 
також виступають в суді стороною, яка подає докази та ініціює питання 
скасування іспитового строку. Тобто, органи пробації приймають 
рішення щодо підстав порушення та звернення/не звернення 
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до суду з відповідним поданням. Саме органи пробації проводить 
оцінку достатності підстав для направлення подання до суду, і може 
прийняти рішення як про поважність причин неявок, невиконання 
обов’язків чи недотримання заборон, так і зовсім протилежне.  

Варто наголосити, що саме особи, звільнені від відбування 
покарання з випробуванням, становлять найбільш чисельну групу 
суб’єктів пробації. Так, станом на 1 листопада 2020 р., на обліках 
органів пробації перебувало 48 331 осіб цієї категорії. В свою чергу, за 
минулий період року за обліками органів пробації пройшло понад 
більше 85 тис. осіб даної категорії. 

Уведення Урядом з 12 березня 2020 р. карантинних обмежень 
з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 призвело до призупинення роботи транспорту, закладів, 
установ та організацій, ускладнило матеріальне становище громадян. І 
засуджені суб’єкти пробації не стали винятком та відчули на собі такі 
обмеження.  

За період дії карантинних обмежень, охоплений вивченням (з 12 
березня 2020 р. по 12 листопада 2020 р.), іспитовий строк було 
скасовано стосовно 523 осіб, а всього за перші 10 місяців 2020 року – 
стосовно 722 засуджених. 

Незважаючи на публічні заклики правозахисників, до порядку 
перебування під контролем органів пробації для суб’єктів пробації не 
було запроваджено жодних пом’якшень на період карантину. Чинні 
нормативно-правові акти не містять жодних «пом’якшуючих обставин» 
щодо не можливості виконання покладених обов’язків (наприклад, 
щодо явки на реєстрацію чи проходження лікування, 
працевлаштування тощо) через карантинні обмеження. Такий стан 
справ може призвести до невиправданого погіршення становища осіб, 
звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також 
порушення їхніх прав. Крім того, потребує вирішення питання єдиних 
критеріїв визначення поважності причин порушень, що можуть бути 
допущені в умовах обмежень, запроваджених Урядом. 

Саме на вирішення цього завдання, а також окреслення єдиного 
алгоритму дій для органів пробації щодо оцінки поважності причин 
порушень, які допускаються суб’єктами пробації, і спрямоване це 
видання. 

Одним з загальних завдань проєкту було також встановлення обсягу 
забезпечення співробітників та суб’єктів пробації засобами захисту, і 
відповідно стан забезпечення права на безпечне відбування 
покарання. Аналіз відповідних надходжень міститься у додатках до 
проєкту  за  наступним  посиланням:  http://bit.do/fNVZ6

Висловлюємо вдячність керівництву Державної установи «Центр 
пробації» за сприяння у проведенні дослідження."
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Скасування іспитового строку: 
правові підстави та порядок реалізації 

Кримінально-виконавчий кодекс України 

Питання щодо відповідальності осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням, регламентоване у статті 166 КВК України. 

У зазначений статті передбачається, якщо засуджений не виконує 
обов’язки, встановлені цим Кодексом, Законом України «Про 
пробацію», а також покладені на нього судом, або систематично 
вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні 
стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, 
уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про 
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і 
направлення засудженого для відбування призначеного покарання.

Подання про скасування звільнення від відбування покарання з 
випробуванням і направлення засудженого для відбування 
призначеного покарання вноситься до суду після застосування 
уповноваженим органом з питань пробації до засудженого  
відповідного письмового попередження.

Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою 
адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях 
виправлення, є вчинення засудженим протягом іспитового строку 
трьох і більше таких правопорушень.

Письмове попередження про скасування звільнення від відбування 
покарання з випробуванням і направлення засудженого для 
відбування призначеного покарання застосовується у випадку 
невиконання засудженим хоча б одного з обов’язків, визначених 
законом та покладених на нього судом, за відсутності об’єктивних 
обставин, що фактично позбавляють засудженого можливості їх 
виконувати і документально підтверджені.

У випадку вчинення засудженим адміністративних правопорушень, 
що тягнуть за собою накладення адміністративних стягнень, із 
засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда.

У разі відмови судом у задоволенні подання про скасування 
звільнення від відбування покарання з випробуванням повторне 
направлення до суду такого подання здійснюється після застосування 
до засудженого повторного письмового попередження.

Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі (затверджений наказом Міністерства
юстиції України від 29 січня 2019 р. № 272/5)   

Містить в собі положення, що лише у загальному виді окреслюють 
процедуру звернення до суду з поданням про скасування іспитового 
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строку. Так, в цьому порядку передбачено, що звільнені з 
випробуванням зобов’язані: виконувати обов’язки, покладені на них 
судом; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну 
місця проживання; з’являтися за викликом до уповноваженого органу 
з питань пробації.

У разі вчинення звільненим з випробуванням адміністративного 
правопорушення, що тягне за собою накладення адміністративного 
стягнення, з ним проводиться індивідуальна профілактична бесіда. 

Також Наказом затверджено окремий додаток 23 до Порядку, що 
містить формуляр письмового попередження, яке застосовується до 
засуджених у випадку порушення особою умов звільнення.
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   Перед винесенням попередження звільнений з випробуванням 
викликається до уповноваженого органу з питань пробації, надає 
пояснення, у якому зазначає обставини, які спричинили ухилення від 
виконання обов’язків або правопорушення, за яке його було 
притягнуто до адміністративної відповідальності. Невиконанням 
обов’язків вважається, якщо звільнений з випробуванням не виконав 
хоча б один з обов’язків за відсутності об’єктивних обставин, що 
фактично позбавляють його можливості їх виконувати (документально 
підтверджених). Систематичним вчиненням правопорушень, що 
тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його 
небажання стати на шлях виправлення, є вчинення звільненим з 
випробуванням протягом іспитового строку трьох і більше таких 
правопорушень.

У разі якщо звільнений з випробуванням продовжує не виконувати 
обов’язки або вчиняє адміністративні правопорушення після 
застосування до звільненого з випробуванням письмового 
попередження, уповноважений орган з питань пробації вносить до 
суду клопотання про скасування звільнення від відбування покарання 
і направлення звільненого з випробуванням для відбування 
призначеного покарання.

Щодо неповнолітніх, звільнених з випробуванням, клопотання для 
вирішення питання скасування звільнення від відбування покарання та 
направлення звільненого з випробуванням для відбування 
призначеного покарання до суду надсилається за погодженням зі 
службою у справах дітей.

До суду разом з клопотанням надсилаються особова справа, до якої 
долучаються матеріали, що свідчать про невиконання звільненим з 
випробуванням покладених на нього судом обов’язків, притягнення до 
адміністративної відповідальності, ухилення від контролю за його 
поведінкою.

У поданні зазначаються дата і зміст порушень, яких припустився 
звільнений з випробуванням, та заходи впливу щодо нього.

До вирішення судом питання про скасування звільнення від 
відбування покарання та направлення звільненого з випробуванням 
для відбування призначеного покарання виконання судового рішення 
стосовно звільнених з випробуванням не припиняється, а документи, 
які надходять до уповноваженого органу з питань пробації стосовно 
такого звільненого з випробуванням, долучаються до копії клопотання.

Висновки

Наведеними вище положеннями і вичерпується нормативна база, 
якою має послуговуватись працівники органів пробації. Чинні 
нормативні акти унормовують, переважно, питання процедурного 
характеру та не містять у собі чітких критеріїв для скасування 
іспитового строку. Крім того, чинні редакції положень актів 
законодавства та підзаконних актів фактично не створюють 
підґрунтя для уникнення суб’єктивізації оцінки працівниками органів 
пробації поведінки та обставин, якими характеризувалося допущення 
порушень засуджених, що перебувають на обліку. 
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Організаційно-методична та контролююча функції Державної 
установи «Центр пробації» в питаннях застосування заходів 
негативного характеру до суб’єктів пробації 

Відповідно до Положення про Державну установу «Центр пробації», 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 
2019 р. № 561/5 (з подальшими змінами й доповненнями), одними з її 
ключових завдань є:

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

здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування 
покарання з випробуванням, а також звільненими від відбування 
покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох 
років;

організація взаємодії та контролю за діяльністю уповноважених 
органів з питань пробації; 

моніторинг ефективності заходів пробації та розробки пропозицій 
щодо їх удосконалення і подальшого розвитку пробації в Україні з 
урахуванням міжнародних стандартів пробації. 

Звідси – оцінка відповідності дій працівників вимогам чинних 
нормативних актів у питаннях скасування іспитового строку є 
напрямом діяльності Державної установи «Центр пробації». 

Саме тому в ході цього дослідження Громадською організацією 
«Україна без тортур» було направлено запит на інформацію (Вих. №156 
від 16 листопада 2020 р.) з проханням надати такі відомості: 

1. Число засуджених, до яких було застосовано попередження в 
період дії карантину, з них – осіб, яким попередження було оголошене 
два та більше разів, із зазначенням підстав (переліку порушень) та з 
додаванням копій таких подань (без персональних даних).

2. Число засуджених щодо яких до суду було внесено подання про 
скасування іспитового строку в період дії карантину.

3. Число осіб щодо яких такі подання були задоволені судом (з 
посиланням на відповідне судове рішення в реєстрі судових рішень).

4. Число осіб щодо яких судом було відмовлено в задоволенні таких 
подань із зазначенням підстав відмови та посиланням на відповідне 
судове рішення в реєстрі судових рішень.

5. Алгоритм дій працівника при підготовці вказаних подань та 
нормативні акти з цього приводу.

Отримана відповідь показала, що єдиним показником, що наразі 
фіксується у звітних даних Центру пробації, є кількість осіб щодо яких 
скасовано іспитовий строк. 
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Загалом можна відмітити, що Центром пробації ще не сформована 
планомірна робота з аналітичного узагальнення матеріалів за цим 
напрямом діяльності органів пробації. 

В свою чергу, вивчення питань обґрунтованості внесення подань 
про скасування іспитового строку проводиться під час перевірок 
службової діяльності, при перегляді та затвердженні висновків за 
результатами службових розслідувань за вказівками органів 
прокуратури чи довідками перевірок філії Центру пробації в 
областях, а також перевірок по зверненням громадян. 

Непоодинокими є випадки скасування незаконно накладених 
попереджень, але відбувається це переважно у випадку перевірок на 
певних напрямах діяльності. 
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Приклади таких наказів:
Все вище зазначене демонструє актуальність подальшого 

вдосконалення як відомчих нормативно-правових актів, так і 
внутрішньої політики Центру пробації щодо контролю за якістю 
роботи органів пробації. 

Позитивну динаміку у напряму врегулювання зазначених питань 
можна спостерігати у роботі Державної установи «Центр пробації», 
зокрема в аспекті підготовки низки методичних рекомендацій, як 
відповідь  на  запити  працівників  органів  пробації. 
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Так, Державною установою «Центр пробації» було підготовлено та 
направлено до підпорядкованих підрозділів Рекомендації та 
роз’яснення щодо алгоритму дій у разі відмови судом в 
задоволенні подань на скасування іспитового строку. Зміст 
документу зводився до наступного.

Основні питання зумовлені двозначністю тлумачення й
застосування положень ст. 166 Кримінально-виконавчого кодексу
України.
Аналогічні норми містяться й у Порядку:
(…)

«3. У разі якщо звільнений з випробуванням продовжує не
виконувати обов’язки або вчиняє адміністративні правопорушення1

після застосування до звільненого з випробуванням письмового 
попередження, уповноважений орган з питань пробації вносить до
суду клопотання про скасування звільнення від відбування
покарання і направлення звільненого з випробуванням для 
відбування призначеного покарання».

Як свідчить практика, складність для працівників становить

питання, скільки ж має вчинити адміністративних правопорушень
суб’єкт пробації після оголошення попередження або відмови
судом у задоволенні подання про скасування звільнення від 
відбування покарання з випробуванням для того, щоб це стало 
підставою для направлення нового подання з цього приводу. 

Загальний алгоритм дій в подібних ситуаціях регламентований 

ст.166 КВК України та є таким: 
1. За умов, визначених у статті 166 КВК України, в уповноваженого 

органу з питань пробації з’являється обов’язок звернення до суду з 
відповідним поданням: «уповноважений орган з питань пробації 
вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування 
покарання з випробуванням і направлення засудженого для 
відбування призначеного покарання» (норма викладена 
імперативно – «вносить», а не «має право внести»)2 . 

2. У частині 6 ст. 166 КВК України закріплено алгоритм дій у разі 
відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення 
від відбування покарання з випробуванням (причому – незалежно 
від підстав такої відмови, бо положення закону є недвозначним – 
загалом «у разі відмови»). 

Так, якщо суд прийняв рішення про відмову у задоволенні подання

1Примітка: потрібно звернути увагу, що словосполучення «адміністративні правопорушення»
вживається у множині, тобто Порядок вказує не на разове, а на кілька правопорушень, які особа
має знову вчинити після того, як за попередні їй було оголошене попередження. 

2Примітка: потрібно звернути увагу, що у додатку 23 до Порядку зазначено: «…попереджений(а)
про те, що у разі подальшого невиконання покладених на нього (неї) судом обов’язків або
вчинення правопорушень, що призвели до адміністративних стягнень і свідчать про його (її)
небажання стати на шлях виправлення (займатися доглядом, вихованням дитини), 
уповноважений орган з питань пробації може надіслати до суду матеріали про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого(ї) для
відбування призначеного судом покарання на підставі статті 78 (79, 104) КК України». Проте таке
формулювання не скасовує імперативні положення законодавчих актів про обов’язковість
направлення такого подання, оскільки є не правовою нормою, а формою документу. 
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на підставі невизнання або скасування фактів притягнення до 
адміністративної відповідальності (або – встановив наявність 
поважних причин невиконання обов’язків чи дав особі додатковий 
шанс на виправлення), процедура ініціювання питання щодо 
скасування розпочинається спочатку з таких підстав.
Обов’язковою умовою для чергового звернення до суду ст. 166

КВК України називає застосування повторного письмового
попередження про скасування звільнення від відбування
покарання з випробуванням і направлення для відбування
призначеного  покарання.
Таке попередження, як це чітко передбачено в названій нормі,

може мати місце виключно у разі невиконання засудженим,
звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків,
визначених законом та покладених на нього судом, або
систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на
шлях  виправлення.
За ті порушення, що стали підставою для попереднього

направлення подання про скасування до суду, суб’єкт пробації
вже відчув реагування – йому було оголошено попередження.
У зв’язку з цим підставою для застосування нового попередження

можуть виступати виключно нові правопорушення з ознакою 
системності (тобто, три та більше). І лише після цього необхідно
звертатися до суду з поданням. 
Крім того, потрібно пам’ятати, що адміністративні

правопорушення мають свідчити про небажання особи стати на
шлях виправлення, тобто, їх слід поєднувати з інформацією про
заходи, які орган пробації намагався вжити для зміни поведінки у
межах соціально-виховної роботи. 
3. У разі, якщо засуджений після винесення попередження вчинив

хоча б одне адміністративне правопорушення, що тягне за собою
адміністративне стягнення і свідчить про небажання стати на шлях
виправлення, - уповноважений орган з питань пробації вносить до
суду подання про скасування звільнення від відбування покарання
з випробуванням і направлення засудженого для відбування
призначеного покарання. 
Цей висновок ґрунтується на законодавчому положенні, що

підставою для внесення подання є систематичне вчинення
правопорушень, а саме – трьох і більше протягом іспитового
строку. Оскільки попередження про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням оголошується мінімально
за три правопорушення, то кожне наступне (четверте та більше) –
вказуватиме на ознаку системності. А систематичне вчинення
таких дій – є підставою для звернення до суду. 
Положення Порядку, за якими «3. У разі якщо звільнений з

випробуванням продовжує не виконувати обов’язки або вчиняє
адміністративні правопорушення після застосування до
звільненого з випробуванням письмового попередження…» 
словосполучення «адміністративні правопорушення» вживаються
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у множині не суперечить нормам КВК України. Порядок є
підзаконним актом, який конкретизує певним чином законодавчі
положення, але саме закон встановлює підстави для відповідних
дій. Тому це визначення Порядку не змінює законодавчі норми та
не встановлює інші, відмітні від положень КВК України, підстави, а
лише створює підґрунтя для дій у таких, зокрема, випадках: «Якщо
декілька порушень виявлені одночасно, до засудженої особи
застосовується  одне  попередження».
 
Відповідно до глави 2 розділу ІХ Порядку здійснення нагляду та

проведення соціально-виховної роботи із засудженими до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 р. № 272/2,
засудженим, звільненим від відбування покарання з
випробуванням, періодичність явки на реєстрацію встановлюється
з урахуванням рекомендованої періодичності встановлення днів
явки на реєстрацію, наведеною у додатку 48 до Порядку, але не
більше  12  разів  на  квартал.

Як вбачається з рекомендованої періодичності, кількість явок на
реєстрацію встановлюється залежно від рівня ризику вчинення
повторного кримінального правопорушення від 4 разів на місяць
до 1 разу на три місяці. 

Під час встановлення періодичності явки на реєстрацію, окрім
визначеного рівня ризику вчинення повторного кримінального
правопорушення, персоналу також необхідно враховувати
індивідуальні об’єктивні обставини засудженої особи. Такими
обставинами можуть бути:

- обмежені можливості особи з інвалідністю;
- наявність захворювання, яке вимагає тривалого курсу лікування;
- особливості графіку і місця роботи засудженого;
- перебування засудженого на певній території (приміром 
тимчасово окупована територія).

Наявність об’єктивних обставин може бути підставою для зміни 
періодичності явки на реєстрації у бік її зменшення. 

Чинні нормативно-правові акти не визначають вичерпного
переліку обставин, які можуть братися до уваги персоналом
органів пробації. Натомість, всі рішення повинні бути
обґрунтованими та базуватися на об’єктивних обставинах.
Окреме роз’яснення, що стосувалося алгоритму застосування до

засуджених осіб застереження у вигляді попередження та
направлення матеріалів до відповідних органів для вирішення
питання їх відповідальності, було видане Державною установою
«Центр пробації» ще у 2018 році. У ньому, зокрема. Зверталася 
вага  на  такі  моменти.

Статтею 166 KBK України передбачено, що уповноважені органи з
питань пробації вносять до суду подання про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням i
направлення засудженого для відбування призначеного
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покарання після застосування до засудженого письмового
попередження.

Попередження, по суті, — це письмове застереження про
притягнення до відповідальності особи у разі вчинення
повторного порушення.

Письмове попередження про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням i направлення
засудженого для відбування призначеного покарання,
застосовується у разі невиконання засудженим хоча б одного з
обов’язків, визначених законом та покладених на нього судом, за
відсутністю об’єктивних обставин, що фактично позбавляють
засудженого можливості ïx виконувати i документально
підтверджені, а також у разі систематичного вчинення
правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення.

Далі в самому документу щодо рекомендації та роз’яснення щодо
алгоритму дій у разі відмови судом в задоволенні подань на
скасування іспитового строку вказується, що перевірки службової
діяльності деяких органів пробації свідчать про недостатню
обізнаність підпорядкованого персоналу положень
кримінально-виконавчого законодавства щодо підстав та порядку
винесення Попередження i моменту направлення Подання про
скасування.

З урахуванням цієї обставини та з метою забезпечення єдиних
підходів до практичної реалізації норм чинного законодавства
пропонувалося дотримуватися такого алгоритму дій.

Попередження виноситься за невиконання хоча б одного з
визначених законом та покладених на засудженого судом
обов’язків. До цих обов'язків належать:

1)  обов'язки, покладені на особу відповідно до ст. 76 KK України;
2) обов’язки, покладені на особу відповідно до ч. 3 ст. 164 KBK

України — повідомляти уповноважений орган з питань пробації
про зміну місця проживання, з’являтися за викликом до
уповноваженого органу з питань пробації за викликом, виконувати
встановлені законом та покладені на них рішенням суду обов’язки;
3) обов’язки, покладені на особу відповідно до ст. 17 Закону

України «Про пробацію» — не вчиняти правопорушень, виконувати
законні вимоги персоналу органу пробації, надавати достовірну
інформацію персоналу органу пробації.

Таким чином, для прикладу, Попередження виноситься за
невиконання обов'язку, покладеного на засудженого судом
відповідно до ст. 76 KK України — неявка на реєстрацію без
поважних причин, за невиконання обов’язку покладеного ст. 164
KBK України — неявка за викликом до уповноваженого органу з
питань пробації, але, якщо такий виклик був вручений особисто
(за наявності підпису на корінці виклику) або надісланий
рекомендованим листом (за наявності повідомлення про вручення
поштового відправлення з відміткою «про вручення» засудженій
особі).
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Слід враховувати, що закон не передбачає винесення особі
кількох попереджень.

Тобто, якщо наприклад, особа двічі не з’явилася на реєстрацію, а
також одночасно не повідомила орган пробації про зміну місця
проживання, після явки у підрозділ їй може бути винесено одне
Попередження.

Попередження також виноситься за систематичне вчинення
правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення.
Поняття систематичності чітко визначено в абзаці другому ч. 3 ст.

166 KBK України — вчинення трьох i більше адміністративних 
правопорушень.

До того ж слід звернути увагу, що на відміну від положень KBK
України, які діяли до внесення змін відповідно до Закону України

від 08 жовтня 2016 р. № 1492—VIII, наразі відповідно до ч. 3 
ст. 166 KBK України Попередження виноситься за вчинення
адміністративного правопорушення незалежно від його характеру
(порушення правил дорожнього рyxy, проживання без паспорту
тощо). 

Часові межі вчинення адміністративних правопорушень для
прийняття рішення застосування Попередження значення не
мають. Головним є факт ïx учинення три i більше разів. Тобто, якщо
наприклад, засуджена особа, якій встановлено іспитовий строк 
3 роки (початок 01 травня 2016 р.), вчиняє адміністративні
правопорушення 03 червня 2016 р., 06 грудня 2017 р. та 05 травня
2018 р., їй необхідно винести Попередження після встановлення
останнього випадку адміністративного правопорушення. Якщо
адміністративні правопорушення вчинені в один день (наявні три
адмінпротоколи) це також є підставою для винесення
Попередження. Окремо варто враховувати, що не має значення чи
вчинено адміністративне правопорушення до постановки особи на
облік aбo ознайомлення з порядком та умовами перебування на
обліку, головним чинником є ïx учинення у період іспитового
строку.

Чинне кримінально-виконавче законодавство не встановлює
спеціальної процедури винесення попередження, а лише
передбачає одну умову — його письмову форму. У зв’язку з цим, у
разі неявки засудженої особи до органу пробації для надання
пояснень з приводу допущених порушень, вважається допустимим
винесення Попередження належним чином, направивши його
поштовим зв’язком (за наявності повідомлення про вручення
поштового відправлення з відміткою «про вручення» засудженій
особі).

Подання про скасування надсилається до суду після застосування
Попередження у разі вчинення особою у подальшому діяння
(невиконання обов’язку aбo адміністративних правопорушень),
яке передбачає застосування Попередження.
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Наприклад, на обліку перебуває засуджений П., звільнений від
відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 
2 роки. Судом на П. покладені обов’язки: з’являтися до органу
пробації на реєстрацію, повідомляти орган пробації про зміну
проживання, не виїжджати за межі України без погодження з
органом пробації.

Варіант 1. 12.11.2017 р. П. учинив адміністративне правопорушення,
передбачене ст. 103-1 КУпАП, за це порушення з ним проведена
профілактична бесіда, 20.07.2018 р. П. вчинив адміністративне
правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП, за це порушення з
ним  проведена профілактична бесіда, 13.08.2018 р. орган пробації
отримав інформацію, що П. змінив місце проживання, про що не
повідомив орган пробації, він викликаний до підрозділу для
надання пояснення. Під час з’ясування обставин встановлено, що
П. об’єктивно мав можливість повідомити орган пробації про зміну
проживання, у зв’язку з чим йому винесено Попередження.
22.10.2018р. П. учинив адміністративне правопорушення,
передбачене ст. 183 KУпAП, орган пробації вживає заходів для
отримання офіційного підтвердження про притягнення П. до
адміністративної відповідальності та готує Подання про
скасування.

У наведеному випадку останнє адміністративне правопорушення
підтверджує факт систематичного вчинення таких правопорушень
та є обставиною, яка умовно передбачає винесення «другого
Попередження».

Варіант 2. 11.12.2017 р. П. не з’явився на реєстрацію, за це
порушення йому винесено Попередження. 15.01.2018 р. та
16.01.2018 р. П. учинив адміністративні правопорушення, з ним
проведена профілактична бесіда. 10.10.2018 р. органу пробації
стало відомо, що П. виїжджав за межі України без погодження з
органом пробації, у зв’язку з чим орган пробації вживає заходів
(готує запити) для офіційного підтвердження факту перетину
кордону та готує Подання про скасування.
У наведеному випадку факт перетину кордону є обставиною, яка

умовно  передбачає  винесення  «другого  Попередження».

Варіант 3. 11.12.2017 р. П. не з’явився на реєстрацію, за це
порушення йому винесене Попередження. 22.10.2018 П. учиняє три
адміністративних правопорушення, орган пробації вживає заходів
для офіційного підтвердження притягнення П. до адміністративної
відповідальності (отримання трьох адмінпротоколів), на цій
підставі орган пробації готує Подання про скасування.

У цьому випадку вчинення трьох адміністративних правопорушень
в один день має ознаку систематичності, що, у свою чергу, є
обставиною, яка умовно передбачає винесення «другого
Попередження».
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Порядок застосування попередження «про скасування
звільнення» є дещо відмінним, порівняно з «попередження про
притягнення до кримінальної відповідальності», яке
застосовується до засуджених, яким призначено покарання у виді
громадських та виправних робіт.
Відносно засуджених до громадських робіт відповідно до ст. 40

KBK України попередження виноситься за наявності однієї з таких
підстав:
невиконання одного з обов’язків, визначених ч. 1, 4 ст. 37 KBK
України (неповідомлення органу пробації про зміну місця
проживання, неявка за викликом, виїзд за межі України без
погодження  з  органом  пробації);
притягнення до адміністративної відповідальності за порушення

громадського порядку. При цьому, не має значення кількість
вчинених таких адміністративних правопорушень.
KBK України не передбачає можливість винесення Попереджень в

інших випадках.

Відмінними є i наслідки у разі ухилення від відбування громадських
робіт. Уповноважений орган з питань пробації звертається не до
суду, до органів Національної поліції України для відповідного
реагування.

Матеріали до органів Національної поліції України надсилаються
після:
1) невиконання встановлених законом обов’язків, порушення

громадського порядку, умов відбування покарання, які були
вчинені після попередження;
2) невиходу більше ніж двох разів протягом місяця на громадські

роботи без поважних причин;
3) порушення трудової дисципліни протягом місяця;
4) появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного a6o

токсичного сп’яніння.

При цьому, за наявності зазначених вище пунктах 2-4 підстав,
Попередження може не виноситись, а одразу направляти
матеріали до органів Національної поліції України.

Для прикладу, у разі, якщо стосовно П., засудженого до 240 год.
громадських робіт, отримано інформацію про невихід більше ніж
двох разів протягом місяця на громадські роботи без поважних
причин aбo виходу на роботу у нетверезому стані, орган пробації
повинен скерувати до органів Національної поліції України
матеріали для відповідного реагування.

У разі, якщо П. не з’явився за викликом до органу пробації без
поважних причин, йому виноситься Попередження, а якщо у
подальшому П. допущено порушення громадського порядку, за що
його було притягнуто до адміністративної відповідальності, орган 
робації після отримання офіційного підтвердження має надіслати
матеріали  до  Національної  поліції  України.
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До засуджених до покарання у виді виправних робіт, відповідно до
ч. 4 ст. 46 KBK України, може бути застосоване Попередження за
порушення  умов  та  порядку  відбування  покарання.

Разом із тим закон, не пов’язує винесення Попередження із
направленням матеріалів до органів Національної поліції України
для реагування у зв’язку із ухиленням від відбування виправних
робіт.

Тому порушувати питання про притягнення до кримінальної
відповідальності може одразу після вчинення правопорушення, за
яке засудженого до виправних робіт було притягнуто до
адміністративної відповідальності (тут на відміну від громадських
робіт не має значення чи стосується це правопорушення
громадського порядку), допущення двох разів протягом місяця
прогулів, а також більше двох порушень трудової дисципліни
протягом місяця a6o поява на роботі в нетверезому стані, у стані
наркотичного  a6o  токсичного  сп’яніння. Порушення порядку та
умов відбування покарання повністю кореспондується із
невиконанням встановлених обов’язків i під часвирішенні питання
про притягнення до кримінальної відповідальності має
застосовуватися поняття систематичності. 
Оскільки кримінально-виконавче законодавство чітко не визначає

зміст поняття «систематичне невиконання», вважається за
доцільне застосовувати поняття «два i більше разів».
Наголошується, що працівникам варто пам’ятати, що винесення

Попередження не передбачено законом для засуджених до
покарання у виді заборони обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю. Щодо цієї категорії орган пробації має одразу
після встановлення факту невиконання передбачених для них
обов’язків скерувати до Національної поліції України матеріали для
відповідного реагування.

Аналіз тексту наведених «Рекомендацій щодо алгоритму дій у разі 
відмови судом в задоволенні подань на скасування іспитового строку», 
що були підготовлені Державною установою «Центр пробації», 
свідчить про послідовний та ґрунтовний підхід, що застосовується у 
роботі установи задля вирішення наявних проблемних аспектів у 
діяльності органів пробації. 

Певні роз’яснення, спрямовані на забезпечення дотримання прав 
суб’єктів пробації в період карантинних обмежень, Державною 
установою «Центр пробації» також були підготовлені. Зокрема, в них 
рекомендувалося брати до уваги неможливість повернення 
засудженого з-за кордону, а також наголошується на необхідності 
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Висновки:

Як випливає з аналізу вищевикладених документів, більшість 
роз’яснень Державної установи «Центр пробації» спрямовується не 
стільки на індивідуалізацію підходів при роботі з випадками вчинення 
суб’єктами пробації порушень, а більше на усунення прогалин саме при 
застосуванні до них засобів реагування карального характеру. 

Проведений у межах даного дослідження аналіз судової практики, 
що буде наведений нижче, підтверджує тезу про необхідність 
підготовки додаткових роз’яснень щодо застосування індивідуальних 
підходів у роботі з суб’єктами пробації щодо встановлення конкретних 
обставин допущених порушень під час перебування на іспитовому 
строку.  
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Практичні аспекти застосування попередження та внесення
органами пробації подання щодо скасування іспитового строку 

Вибіркове вивчення матеріалів на засуджених, на яких було 
направлено подання до суду для вирішення питання про скасування 
іспитового строку, зокрема, в період карантинних обмежень, 
підтвердило дещо каральний ухил тлумачення працівниками 
індивідуальних обставин допущених засудженими порушень.

Частими є випадки, коли сама по собі неявка на реєстрацію, без 
вивчення причин і оцінки поведінки та всіх обставин життя суб’єкта 
пробації, визнається як доказ небажання особи змінитися та підставу 
для скасування іспитового строку. 

Приклад 1. Засуджений Г. за його поясненнями не з’являвся на 
реєстрацію з березня по серпень 2020 року через неможливість 
дістатися до уповноваженого органу з питань пробації через 
карантинні обмеження. У вересні 2020р. – через погане самопочуття 
та неможливість дістатися до лікаря. Проживав зі співмешканкою та її 
дитиною у приватному будинку. Проте працівники уповноваженого 
органу з питань пробації декілька разів направляли подання до суду 
для скасування іспитового строку, в задоволенні яких було 
відмовлено. 

При цьому жодного разу у поданні не було зазначено пояснення 
особи щодо неявки, а також не враховано наявність у справі пояснень, 
наданих порушником.
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Соціально-виховна робота з цією особою фактична звелася до 
визнання доцільним провести з нею кілька бесід та не включає в себе 
реальні плани щодо вивчення проблем і потреб засудженого. 

У підсумку, замість зміни запланованих заходів, працівники органу 
пробації не вчинили активних дій щодо можливості зміни поведінки 
саме з мотивів неявки на реєстрацію:

 

У решті-решт засуджений Г. помер у грудні 2020р. Цей факт 
додатково вказує на обґрунтованість посилання Г. на поганий стан 
здоров’я. 

Приклад 2. Засуджений В. перебував на обліку в уповноваженому 
органі з питань пробації іншої області та двічі не з’явився на 
реєстрацію через відсутність коштів на проїзд, а також допустив ще 
неявки через вживання алкогольних напоїв. При цьому, обставини та 
підстави неявки були встановлені працівниками органу пробації 
безпосередньо під час відвідування В. на дому. Проте за встановленим 
порядком, реєстрація проводиться виключно у відділі пробації, хоча в 
умовах карантинних обмежень цілком можливо поєднувати такі візити 
та реєстрацію. 
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Проблема з алкоголем, як і відсутність роботи та доходу, була 
констатована працівниками уповноваженого органу з питань пробації, 
натомість жодних заходів, спрямованих хоча б на мотивування 
засудженого до змін, своєчасно вжито не було. Так, незважаючи на те, 
що В. було поставлено на облік ще в липні 2020 року, заходи щодо 
лікування алкоголізму заплановані на жовтень-листопад 2020 року. 

Контактів з наркологічним лікувальним закладом не відбувалося. Не 
було забезпечено мотивування В. до пошуку роботи (один «круглий» 
стіл, до якого В. було залучено навряд чи може дати позитивний 
результат). Як наслідок, В. вчинив новий злочин: 
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Приклад 3. Засуджений Р., який майже за рік перебування на обліку 
не допустив жодного порушення, проте в подальшому допустив 2 
неявки, спираючись на погане самопочуття. При цьому в другому 
випадку він навіть надав довідку з лікарняного закладу, однак вона не 
була врахована через розбіжності у даті лікування та реєстрації: 
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Приклад 4. Засуджений Б., так само, як і у попередньому прикладі, 
був направлений в місця позбавлення волі через неявку на реєстрацію 
2 рази. Пояснення засудженого при цьому не були враховані, 
незважаючи, що, наприклад, сліди опіку можна було наочно побачити і 
без присутності лікаря. Крім того, слід звернути увагу на численні 
помилки в поданнях. 

Практика реалізації певних умов перебування на випробуванні 
інколи свідчить про викривлене сприйняття своїх обов’язків. 
Приміром, особа з’являється до уповноваженого органу з питань 
пробації 30.09., а явка на реєстрацію припадає на наступний день – на 
01.10. І в цьому разі працівники пробації формально підходять до 
питання і вимагають повторного відвідування особою підрозділу: 
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Аналогічним чином, у значній кількості випадків, вирішувалося 
питання щодо наявності підстав для направлення подання про 
скасування іспитового строку й стосовно інших суб’єктів пробації, 
серед 45 матеріалів які були досліджені. 
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Висновки:

Серед прогалин у практичній діяльності слід вказати, що органи 
пробації:

1. Не завжди повною мірою вивчають ґрунтовність підстав для 
визнання відсутності поважних причин неявки. 

2. Частими є випадки, коли не враховується факт поведінки особи в 
комплексі, а також її особисті обставини. 

3. Не аналізується поведінка особи через призму заходів, які мали 
вживатись або реально вживалися працівниками уповноважених 
органів з питань пробації. Поширеними є ситуації, коли органи пробації 
при підготовці подання не враховують реальність та дієвість цих 
заходів, а самі заходи у свою чергу не мають навіть формальної можли-
вості вплинути на поведінку засудженого на краще.

4. Висновок щодо доцільності направлення подання приймається
за кількісними показниками та формальними підставами. 
Перелічене призводить до 

-  невиправданого погіршення становища суб’єктів пробації; 
-  формування різної практики в регіонах; 
-  свідчить про відсутність єдиного підходу до формування 
практики; 
-  демонструє відсутність індивідуалізації роботи з особами. 

При цьому, варто вказати, що чинна редакція ст. 166 КВК України 
зобов’язує орган пробації «вносити до суду подання», про що вже 
йшлося вище. Це певний чином посилює формалізм у роботі органів 
пробації. Однак, аналізований Порядок більше спрямовує 
співробітників пробації до вивчення кожної окремої обставини. У 
цьому випадку доречним вбачається додаткове роз’яснення 
співробітникам органів пробації щодо максимальної індивідуалізації. 
Поряд з цим, видається доцільним внесення подальших змін до ст. 166 
КВК України задля закладання дискреційних повноважень 
співробітникам пробації щодо оцінки фактичних обставин. 

Аналіз матеріалів практики демонструє, що існує значний резерв 
ситуацій, які можуть покращити роботу органів пробації, за умови 
запровадження на період епідемії Covid-19, а можливо і на постійній 
основі, практики більшої індивідуалізації, зокрема можливості 
поєднання візитів співробітників органів пробації до місця їх 
проживання з відповідною черговою реєстрацією, за умови, що під час 
візиту виявляються поважні причини, що ускладнюють або 
унеможливлюють візити до органів пробації.  
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Стан судової практики розгляду клопотання про скасування
звільнення від відбування покарання і направлення звільненого
з випробуванням для відбування призначеного покарання

Як випливає з відповіді на інформаційний запит, що наводився вище, 
Державна установа «Центр пробації» наразі не здійснює контроль 
кількісних показників у сфері притягнення суб’єктів пробації до 
передбаченої чинним законодавством відповідальності та не веде 
статистичний облік випадків застосування попереджень та внесення 
подань про скасування іспитового строку. 

У зв’язку з цим інформацію була отримана шляхом аналізу відкритих 
даних Єдиного державного реєстру судових рішень, у якому за 
пошуковим запитом з ключовими словами «пробація + скасування 
іспитового строку + невиконання обов’язків» за період карантинних 
обмежень знаходиться понад 8000 рішень суду. 
Вибірковий аналіз таких рішень судів, що охоплював 150 документів з 
Реєстру з  різних областей, показав, що основними підставами для 
відмови у задоволенні подань уповноважених органів з питань проба-
ції про скасування іспитового строку стають такі. 

1. Недоведеність обставин, передбачених законом, 
що є обов’язковими для прийняття рішення про скасування 
іспитового строку. 

Це найбільш поширена підстава для відмови, що підтверджує 
нагальність завдання щодо підготовки додаткових роз’яснень з цього 
питання.

«Вивчивши клопотання, суд дійшов висновку, що в клопотанні 
Дніпровського районного відділу філії державної установи «Центр 
пробації» у Дніпропетровській області про скасування звільнення від 
відбування покарання з випробуванням та направлення засудженого 
для відбування покарання слід відмовити, оскільки відповідно 
наявність лише самого факту невиконання засудженим покладених на 
нього обов’язків, а саме: лише неявок на реєстрацію в уповноважений 
орган з питань пробації, а також притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення адміністративного нагляду, не дає суду 
достатньо підстав вважати данні такими, що мають систематичний 
характер.

Крім того, зважаючи на те, що ОСОБА_1 у судовому засіданні 
пояснив причини неявки для реєстрації до Дніпровського РВ, суд 
приходить до висновку, про відсутність підстав для задоволення 
клопотання» (https://reyestr.court.gov.ua/Review/93473304)

«Подання мотивоване тим, що ОСОБА_1 перебуває на обліку в 
Іваничівському міськрайонному відділі філії Державної установи 
«Центр пробації» в Волинській області. 15.06.2020 року в 
Іваничівському міськрайонному відділі ОСОБА_1 роз’яснено покладені
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на нього обов’язки, під розписку попереджено про відповідальність за 
ухилення від виконання встановлених судом обов’язків та наслідків 
систематичного вчинення адміністративних правопорушень. Однак 
ОСОБА_1 допустив порушення порядку та умов відбування іспитового 
строку, а саме без поважних причин не з’явився для реєстрації до 
уповноваженого органу з питань пробації 05.10.2020 року. Крім цього 
15.06.2020 року та 03.08.2020 року притягувався до адміністративної 
відповідальності за вчинені адміністративні правопорушення 
передбачені ч.2 ст.178, ч.2 ст.175-1 КУпАП та ч.1 ст.127 КУпАП. На цій 
підставі просить вирішити питання про скасування звільнення від 
відбування покарання з випробуванням та направлення засудженого 
для відбування призначеного покарання.

ОСОБА_1 взято на облік Іваничівським міськрайонним відділом 
пробації 15.04.2020 року; 15.06.2020 року засуджений ознайомлений з 
порядком та умовами відбування покарання з випробування, що 
підтверджується відповідною розпискою.

З матеріалів подання та особової справи вбачається, що дійсно, в 
період відбування покарання з випробуванням засуджений ОСОБА_1 
05.10.2020 року не з’явився для реєстрації до органу пробації. Як 
підтвердив представник органу пробації в судовому засіданні неявка 
мала місце лише одноразово, до кримінальної відповідальності 
засуджений не притягувався, нових злочинів за період іспитового 
строку не вчинив.

Дійсно як вбачається з матеріалів особової справи, постановою від 
15.06.2020 року притягнутий до адміністративної відповідальності за 
ч.2 ст.178, ч.2 ст.175-1 КУпАП до сплати штрафу в розмірі 170 грн. 
03.08.2020 року притягнутий до адміністративної відповідальності за 
ч.1 ст.127 КУпАП у вигляді попередження.

На думку суду, наведений у клопотанні органу пробації лише факт 
неявки засудженого для реєстрацій 05.10.2020 року, та притягнення 
до адміністративної відповідальності, в тому числі за порушення за ч.1 
ст.127 КУпАП за раптовий вхід на проїзну частину дороги, з 
урахуванням наданих засудженим пояснень, не можуть свідчити про 
його небажання стати на шлях виправлення та вважатися достатньою 
підставою для скасування звільнення від відбування покарання з 
випробуванням та направлення для відбування призначеного судом 
покарання. Правопорушень кримінального характеру, які б свідчили 
про його небажання стати на шлях виправлення, засуджений в період 
дії іспитового строку не допускав.

Приймаючи до уваги вище зазначене, враховуючи те, що в 
клопотанні не міститься достатніх доказів того, що засуджений ОСОБА
_1 умисно не виконує покладені на нього обов’язки та дійсно не бажає 
стати на шлях виправлення, суд приходить до висновку про відсутність 
підстав для задоволення даного подання відносно засудженого 
ОСОБА_1 за обставин, які визначені в поданні» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93472269).
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«Враховуючи вищевикладене (пояснення особи про погане 
самопочуття – примітка укладача), суд приходить до висновку, що 
засуджений ОСОБА_1 дійсно протягом 2020 року допускав 
порушення умов та порядку відбування покарання, а саме не з’являвся 
на реєстрацію до Великописарівського районного сектору з питань 
пробації у визначені дні, але причини неявки вважає поважними та не 
може погодитися з тим, що вони носять систематичний характер, тому
подання не підлягає задоволенню»   
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93491752). 

«З установлених в ході розгляду подання обставин слідує, що 
засудженому постановою органу пробації від 10 червня 2020 року 
було встановлено дні явки на реєстрацію кожну першу середу місяця. 
З встановленим порядком відбування покарання засуджений був 
ознайомлений, про що свідчить його підпис. ОСОБА_2 не з’явився на 
реєстрацію 01.07.2020 року, однак 17.07.2020 року неявку пояснив 
поганим самопочуттям. 05.08.2020 року, 02.09.2020 року та 
07.10.2020 року на реєстрацію не з’являвся, знову ж таки за станом 
здоров’я, за медичною допомогою не звертався.

Протягом строку відбування покарання з випробуванням до 
кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, 
характеризується задовільно.

Стосовно вчинених ОСОБА_2 порушень строків реєстрації, то 
останні не свідчать про небажання засудженого стати на шлях 
виправлення, оскільки засуджений у вчиненому розкаявся, повідомив 
про причини неявки до органу пробації. Скасування застосованого 
судом відносно засудженого звільнення від відбування покарання з 
випробуванням тягне серйозні негативні наслідки для такої особи, 
тому суд вважає недопустимим формальний підхід у даному питанні.

За вище наведеного, суд дійшов висновку, що підстав для 
скасування звільнення ОСОБА_2 від відбування покарання з 
випробуванням немає» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93490020). 

«Оскільки, іспитовий строк за вироком Кобеляцького районного 
суду Полтавської області від 28 жовтня 2019 року стосовно ОСОБА_1 
ще не закінчився, до адміністративної відповідальності остання не 
притягувалася, нового злочину не вчинила, до органу пробації все ж 
таки засуджена прибувала, хоч і не в зазначений строк, то суд дійшов 
висновку про відмову в задоволенні подання т.в.о. начальника 
Кобеляцького РВ філії Державної установи «Центр пробації» в 
Полтавській області Рибалки Ю. О. про скасування звільнення від 
покарання з випробуванням стосовно ОСОБА_1» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93478031).
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«У матеріалах справи відсутні, а суду не надані будь-які об’єктивні 
дані, які вказують на наявність таких підстав у даному випадку. 
Зокрема, ОСОБА_1 з’являвся на реєстрацію у встановленні дні та 
виконував, покладені на нього судом обов’язки. Допустив дві неявки на 
реєстрацію за станом здоров’я, про що повідомляв інспектора» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93484870).

2. Відсутність умислу на невиконання обов’язків. 

«Як вбачається з матеріалів особової справи ОСОБА_1 після 
постановлення вищевказаного вироку за даними УІТ ГУ МВС України в 
Харківській області до кримінальної відповідальності не притягувався, 
іспитовий строк ще не сплив. Як зазначено в поданні останній з 
08.11.2020 року знаходиться на стаціонарному лікуванні з 08.11.2020 
року у КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17 Харківської 
міської ради».

Відповідно до вимог ч.1ст.166 КВК України якщо засуджений не 
виконує обов’язки, встановлені цим Кодексом, Законом України «Про 
пробацію», а також покладені на нього судом, або систематично 
вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні 
стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, 
уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про 
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і 
направлення засудженого для відбування призначеного покарання. 
Проаналізувавши вказані докази, суд приходить до висновку, що 
підстав для задоволення подання не вбачається, оскільки ОСОБА_1 не 
мав та не має умислу на ухилення від виконання вироку суду» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93480075)

«ОСОБА_1 в судове засідання з’явився, повідомив суд, що не 
притягувався до адміністративної відповідальності, має пропуски 
реєстрації в органі пробації оскільки один раз перебував у рейсі по 
роботі, але бажання ухилення від відбування покарання не має, нового 
злочину не скоїв. В подальшому зобов’язується систематично 
прибувати для реєстрації та виконувати покладені на нього вироком 
суду обов’язки.

Заслухавши думку представника Первомайського МРВ з питань 
пробації, який підтримав подання, прокурора, який вважав подання 
таким, що не підлягає задоволенню, суд вважає подання таким, що не 
підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суд вважає, що ініціатор подання не надав суду достатніх доказів 
систематичного порушення ОСОБА_1 покладених на нього вироком 
суду обов’язків, або його спроб ухилитися від відбування покарання, 
оскільки як вбачається з наданих доказів, в період іспитового строку 
засуджений нових злочинів не скоїв, на реєстрацію до Первомайського 
МРВ з питань пробації останній з’являється, хоча і з запізненнями, не 
притягувався до адміністративної відповідальності за порушення норм 
КУпАП, має два пропуски реєстрації, але це суд визнає не достатніми 
підставами для задоволення подання, тому вважає недоцільним 
скасування випробувального строку, призначеного ОСОБА_1 вироком 
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Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 
13.08.2020 за ч. 1,2 ст. 186 КК України, при звільненні від відбування 
покарання»
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93450005).

«Відповідно до матеріалів справи 08 липня 2020 року та 15 жовтня 
2020 року він не з’явився на реєстрацію. Прибувши потім у наступні 
дні пояснював причини неявки відсутністю коштів на проїзд, або 
поганим самопочуттям, що викликано хворобою нирок, хоча до лікарні 
він за лікуванням не звертався знову таке через брак коштів.
З врахуванням таких обставин суд не вважає, що засуджений ОСОБА
_1 не став на шлях виправлення і навмисно ухиляється від виконання 
обов’язків, покладених на нього судом, оскільки не з’явився у 
визначені дні на реєстрацію не зі злісним умислом, так як в 
подальшому самостійно прибував і пояснював причини неявки. До 
того ж суд враховує, що після направлення подання до суду, він умови
іспитового  строку  не  порушував» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93490006).

3. Відсутність систематичності порушень. 

«Хоча засуджений ОСОБА_1 не з’явився на реєстрацію до 
уповноваженого органу з питань пробації без поважних причин, однак 
це не вказує на систематичне невиконання покладених на нього судом 
обов’язків.

Судом встановлено, і таке підтверджується матеріалами особової 
справи, що засуджений не змінював місця свого проживання без 
погодження з органом пробації, поясненнями засудженого, що він 
працює в іншій області, в період іспитового строку засуджений не 
вчинив нового злочину, відповідно до даних, наявних у матеріалах 
особової справи, неявки на реєстрацію спричинені об’єктивними 
обставинами, які засуджений пояснював кожного разу після чергової 
неявки.

При цьому, суд врахував фактичні обставин справи, особу 
засудженого, його поведінку під час розгляду даного подання, 
прагнення засудженого стати на шлях виправлення, об’єктивні 
причини, за наявності яких, засуджений не з’явився на реєстрацію до 
органу пробації, та дійшов до переконання про необґрунтованість 
подання та вважає, що підстави для його задоволення відсутні.

Аналізуючи досліджені судом письмові докази, надані органом 
пробації, суд не знаходить достатніх підстав для направлення 
засудженого для відбування покарання в місця позбавлення волі.

Суд переконаний, що засуджений ОСОБА_1 бажає стати на шлях 
виправлення та може виправитися без ізоляції від суспільства.

Також в матеріалах справи наявна характеристика селищної ради, 
згідно якої на ОСОБА_1 скарги не надходили, поведінка його на 
засіданні адміністративної комісії не розглядалася.
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У період іспитового строку ОСОБА_1 до адміністративної 
відповідальності не притягувався та нового злочину не вчиняв, про що 
свідчить відсутність в особовій справі необхідних підтверджуючих 
доказів про доведення протилежного» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93489916). 

4. Малозначність адміністративних правопорушень. 

«Враховуючи вищевикладене, суд враховує, що протягом строку 
випробування засуджений ОСОБА_1 повторного злочину не вчинив, 
вчинення ним адміністративних правопорушень за порушення ПДР 
(був непристебнутий ременем безпеки) суд вважає малозначними, 
крім того, засудженим сплачені штрафи за постановами; засуджений 
працює не офіційно, що дає йому можливість бути самостійним в 
організації свого життя. Тобто суду не надано доказів, які б давали 
змогу дійти висновку, що засуджений не бажає стати на шлях 
виправлення.

З урахуванням тривалості встановленого судом іспитового строку, 
засуджений ще має достатньо часу довести своє виправлення та 
перевиховання або ж навпаки - небажання підтвердити свою 
реабілітацію й соціальну значимість для суспільства.

За таких обставин, суд вважає за доцільне не скасовувати звільнення 
від відбування покарання з випробуванням, у задоволенні подання 
Новозаводського РВ філії ДУ «Центр пробації» у Чернігівській області 
– відмовити» (https://reyestr.court.gov.ua/Review/93494131). 

5. Неприбуття особи в судове засідання. 

«Згідно ч.5 ст.539 КПК України, у судове засідання викликаються 
засуджений, його захисник, законний представник, прокурор. 
Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином 
повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не 
перешкоджає проведенню судового розгляду, крім випадків, коли їх 
участь визнана судом обов’язковою або особа повідомила про поважні 
причини неприбуття.

Участь особи під час розгляду даного подання є обов’язковою, 
оскільки вирішується питання щодо направлення його для відбуття 
призначеного судом покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи, що чинним КПК України передбачені стислі строки 
розгляду даного подання, та приймаючи до уваги, що засуджений, 
участь якого під час розгляду подання є обов’язковою, у судове 
засідання не з’явився та причини неявки не повідомив, поважність якої 
потребує додаткової перевірки органом з питань пробації, суд 
приходить до висновку, що у задоволенні подання слід відмовити» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93451289).
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«Засуджений ОСОБА_1 у судові засідання не з’являвся, у зв’язку з 
чим розгляд клопотання неодноразово відкладався. 12.07.2020 р. 
закінчився визначений судом термін іспитового строку. За таких 
обставин клопотання про скасування звільнення засудженого від 
покарання у виді випробування і направлення його для відбування 
покарання призначеного вироком є не можливим» 
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93451390).

6. Закінчення іспитового строку на момент розгляду подання.

«На час розгляду подання встановлений судом іспитовий строк 
закінчився, нових злочинів в період іспитового строку ОСОБА_1 не 
вчинив, за таких обставин суд позбавлений можливості вирішувати 
ініційоване питання про скасування іспитового строку і направлення 
ОСОБА_1 для відбування призначеного судом покарання. 
Первомайським міськрайонним відділом ФДУ «Центр пробації» в 
Харківській області не надано суду доказів щодо вчинення ОСОБА_1 
нового злочину, тому суд вважає що у задоволенні подання слід 
відмовити»

(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93450000).

Висновки:

Суди під час прийняття рішення щодо доцільності або недоцільності 
скасування іспитового строку виявляють більшу зорієнтованість, ніж 
органи пробації, на визначення якісної складової та причин порушень і 
оцінюють в комплексі як наявність умислу на порушення, так і 
пояснення особи. 

Як видається, на підставі наведених матеріалів, необхідно більше 
орієнтувати працівників органів пробації щодо обов’язковості 
урахування у своїй діяльність судової практики, що дозволить 
уникнути випадків направлення необґрунтованих подань. 

При цьому, слід вказати, що непоодинокими є випадки, коли й самі 
судді не в повному обсязі досліджують надані органами пробації 
матеріали під час прийняття рішення про скасування чи відмові у 
скасуванні іспитового строку.
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Рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів пробації 
при оцінці поведінки суб’єктів пробації та достатності підстав для
скасування та запобігання порушень прав суб’єктів пробації,
звільнених з випробуванням 

Явка на реєстрацію або за викликом уповноваженого органу з 
питань пробації як обов’язок передбачена у КК та КВК України. 
Зокрема, КВК України містить такі норми:

«Поважними причинами неявки засудженого за викликом 
уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк є 
несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що 
фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за 
викликом і документально підтверджені». Це положення дослівно 
продубльовано у ст. 34, 37, 41 КВК України.

Етимологічно обставина означає явище, супутнє чому-небудь, що 
супроводжує що-небудь, той чи інший бік справи. Отже, якщо 
враховувати етимологічне і логічне значення цього поняття, то 
обставинами є те, що пов’язано з певними фактами (подіями), що 
характеризує їх, що складає якості та умови цих фактів. Якщо 
розглядати «обставину», з позиції будови речення, то «обставина» – це 
другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету, 
умову дії, а також на її спосіб або інтенсивність. 

Обставини, що позбавляють засудженого можливості прибути до 
уповноваженого органу з питань пробації, а точніше – опис тих 
ситуацій, які це не дозволяють, мають бути зафіксовані в документі. 

Відповідно до Закону України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ «Про 
інформацію» документ – матеріальний носій, що містить інформацію, 
основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та 
просторі, а інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному 
вигляді (стаття 1 цього Закону).

Потрібно зазначити, що чинне законодавство не містить визначення 
поняття «документально підтверджених обставин» та переліку 
документів, що їх засвідчують. Не встановлено і форми 
документального підтвердження обставин, тому вона повинна 
залежати саме від обставин, що спричинили неявку, та визначатися за 
розсудом посадової особи пробації. 
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Порядок встановлює, що «3. У день реєстрації звільнений з 
випробуванням ставить підпис у листку реєстрації у графі «Підпис». 
Якщо звільнений з випробуванням не з’явився на реєстрацію до 
уповноваженого органу з питань пробації, у зазначеній графі 
зазначається «не з’явився» та робиться посилання на аркуш особової 
справи, де є інформація або пояснення про причину неявки». Тобто, 
навіть письмових пояснень особи може виступати як документ, який 
підтверджує поважність неявки. 

Цей підхід, на наш погляд, доцільно використовувати і при фіксації 
підстав неявок за викликом, що дозволить впровадити додаткові 
гарантії дотримання прав суб’єктів пробації та зменшить кількість
випадків звернення до суду подань, що в подальшому закінчуються 
відмовою суду.

Необхідно звернути увагу персоналу уповноважених органів з 
питань пробації, що чинне законодавство (стаття 166 КВК України) 
передбачає можливість скасування звільнення від відбування 
покарання з випробуванням і направлення засудженого для 
відбування призначеного покарання лише у разі, якщо засуджений:

1) не виконує обов’язки, встановлені цим Кодексом, Законом України 
«Про пробацію», а також покладені на нього судом, або 

2) систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою 
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях 
виправлення.

Однак при визначенні доцільності направлення в суд подання про 
скасування щодо таких суб’єктів пробації іспитового строку, 
необхідно додатково вивчати: умисел на невиконання обов’язків (їх 
допущення саме з метою ухилення від контролю чи негативного 
ставлення до застосовуваних обмежень); підстави порушення, в тому 
числі і пояснення самої особи (зокрема, в частині неможливості надати 
документ); системність таких порушень після заходів, застосовуваних 
пробацією; відповідність застосовуваних заходів та їх 
результативність; зміст вчиненого правопорушення тощо. 

У разі, якщо неявка допущена через неофіційну роботу, необхідно 
вивчати, наскільки це відповідає дійсності, що зазначав засуджений 
про джерела доходів, наскільки ця робота краще за наявні офіційні 
можливості тощо. 
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При направленні подання необхідно обґрунтовувати не стільки сам 
по собі факт порушення, скільки його значення як показника 
небажання особи стати на шлях виправлення чи виконати всі умови 
випробування. Тобто, у поданні має бути доведено саме таке 
небажання, а не просто констатовано формальний факт неприбуття на 
реєстрацію чи інше порушення. 

Враховуючи значну кількість неявок з посиланням на хворобу та 
неможливість звернення до лікаря, доцільним є включення питання 
оформлення декларації з лікарем до змісту соціально-виховної роботи. 

Крім того, факт поважності причин неявки можна підтвердити 
довідкою працівника уповноваженого органу з питань пробації, в якій 
ним зазначено пояснення особи та, за можливості, обґрунтування 
щодо підтвердження його слів (відвідування на дому, пояснення 
сусідів, членів родини тощо). 

Доцільно також враховувати можливість перенесення дня явки на 
реєстрацію за певних умов, зокрема, якщо засуджений з’явився 
напередодні призначеного дня.

У разі відвідування суб’єкта пробації вдома, можливо здійснювати 
реєстрацію за його місцем перебування (з урахуванням ситуації та 
попередньої поведінки). 

Усі ці аспекти повинні в подальшому відображатися у поданнях про 
скасування іспитового строку для об’єктивного розгляду його судом 
та прийняття виваженого рішення.  

Практика застосування скасування іспитового строку та 
перспективи її оптимізації має особливо важливе значення в умовах 
обмеженості інструментів впливу на звільнених від відбування 
покарання з випробуванням. Маємо надію, що критичні зауваження та 
пропозиції, висловлені у цьому виданні знайдуть відклик у практиці 
діяльності органів пробації, та сприятимуть як превенції порушення 
прав засуджених в умовах епідемії COVID-19, так і формуванню 
усталеної позиції контролюючих органів, пробації та суду з цього 
питання.
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Громадська організація «Україна без тортур» створена, щоб об’єд-

нати на основі єдності інтересів фізичних осіб, які залучені до реалізації 

національного превентивного механізму (НПМ) та підтримують ідею 

викорінення катування та іншого жорстокого, нелюдського або такого, 

що принижує гідність видів поводження та покарань, які заборонені та є 

серйозними порушеннями прав людини в Україні спрямованої на впро-

вадження демократичних змін в суспільстві. Організація відкрита для 

будь-якої співпраці, що націлена на викорінення жорстокого поводжен-

ня і тортур в місцях несвободи, протидії порушенню прав уразливих кате-

горій громадян. 

Контакти для зв’язку: 

ukraine.without.torture@gmail.com 

+380 67 011 45 45


