
 

Організаційно-правові засади забезпечення соціального захисту осіб, засуджених до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 

 

Відповідно до Законів України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про 

соціальні послуги», спільного Наказу Державного департаменту України з питань 

виконання покарань Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту №288/4322 від 

28.10.2008 року «Про затвердження порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального 

супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або 

умовно-достроково» та згідно Договору з Переяслав-Хмельницьким міжрайонним відділом 

кримінально - виконавчої інспекції з 2009 року спеціалістами Переяслав-Хмельницького 

МЦСССДМ надаються соціальні послуги молодим особам до 35 років засудженим до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі. 

Відповідно до чинного законодавства спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи 

МЦСССДМ надаються такі види послуг: 

 інформаційні (сприяння в працевлаштуванні та постановка на облік в центр 

зайнятості, оформлення та зберігання документів, профілактика негативних звичок та 

пропаганда здорового способу життя, ознайомлення з ефективними методиками родинного 

виховання й господарювання);  

 соціально-педагогічні (консультації щодо формування засад відповідального 

батьківства та виконання обов’язків);  

 психологічні (консультації щодо налагодження мікроклімату в родині покращення 

стосунків в сім’ї );  

 соціально-юридичні (перенаправлення до державних установ та організацій з метою 

надання кваліфікованої юридичної допомоги та соціальної адаптації в соціумі). 

Щодо вікового розподілу отримувачів послуг серед осіб, засуджених до покарань не 

пов’язаних із позбавленням волі визначається наступна тенденція:у віці від 18 до 25 років 

середній показник 36,6 %, молодь від 25до 30 років становить 39%(найвищий показник), 

серед людей віком від 30 до 35 років злочини здійснюють 24,4 % (статистичні дані за 2013 

рік).  

Протягом І кварталу 2013 року до Переяслав-Хмельницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звернулась 41 особа із числа молоді визначеної 

категорії. 

В ході роботи було надано 85 соціальних послуг: 3 - з питань здобуття загальної 

середньої освіти, 38 - з питань сприяння в працевлаштуванні та постановці на облік до 

міськрайонного центру зайнятості, 8 - з питань оформлення та зберігання документів, 16 - 

соціально-профілактичних консультацій щодо запобігання правопорушень, 13 - 

консультацій щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції, 15 - з питань налагодження 



стосунків в сім’ї, 2 - профілактичних бесід з питань попередження інфекцій, які 

передаються статевим шляхом, з питань негативного впливу алкоголю  та тютюну на 

організм людини. 

У порівнянні з І кварталом 2013 року у І кварталі 2012 року до Переяслав-

Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звернулось 52 

особи із числа молоді, яка засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі. 

В ході роботи було надано 72 соціальні послуги: 3 - з питань здобуття загальної 

середньої освіти, 17 - з питань сприяння в працевлаштуванні та постановці на облік до 

міськрайонного центру зайнятості, 13 - з питань оформлення та зберігання документів, 14 - 

соціально-профілактичних консультацій щодо запобігання правопорушень, 14 - 

консультацій щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції, 10 - з питань налагодження 

стосунків в сім’ї, 3 - профілактичних бесід з питань попередження інфекцій, які 

передаються статевим шляхом, з питань негативного впливу алкоголю  та тютюну на 

організм людини. 

 Під соціальним супроводом, станом на 01.05.2013 р., перебувають 3 особи із числа 

молоді, яка відбуває покарання умовно. 

 В ході роботи особам сприяли у відновленні паспорта, свідоцтва про народження, 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Також було зібрано пакет 

документів і передано в паспортний стіл для виготовлення паспорту, працевлаштовано до 

КП «Переяслав-Хмельницького цегельного заводу». 

 Другій особі, яка перебувала під соціальним супроводом було надано сприяння в 

постановці на облік у міськрайонний центр зайнятості, реструктуризації боргів, надано 

консультації щодо формування засад відповідального батьківства, налагодження 

сприятливого мікроклімату в родині, правил догляду за новонародженою донькою, 

ознайомлено із ст. 150 Сімейного Кодексу України про обов’язки батьків, щодо виховання 

та розвитку дитини, проконсультовано з питань несення відповідальності за невиконання 

батьківських обов’язків, проведено бесіди з питань профілактики інфекцій, що передаються 

статевим шляхом і шкідливого впливу алкоголю та тютюну на організм людини. 

Розглянуто питання щодо неналежного виконання батьківських обов’язків особою на 

комісії з питань захисту прав дитини 

Третя особа отримала сприяння в зборі пакету документів для відновлення втраченого 

паспорту, в постановці на облік як безробітна в міськрайонний центр зайнятості, проведено 

профілактичні бесіди з питань повторної злочинності та з питань профілактики інфекцій, 

що передаються статевим шляхом і шкідливого впливу алкоголю та тютюну на організм 

людини.  

 Отже, основним завданням  спеціалістів та фахівців із соціальної роботи МЦСССДМ є 

забезпечення умов для позитивної соціалізації осіб, що засуджені до покарання, не 

пов’язаних з позбавленням волі, роз’яснення прав і обов’язків, які передбачені вітчизняним 

законодавством та попередня профілактика здійснення повторних злочинів.  


