
Організаційно-правові 

засади забезпечення

соціального захисту осіб,

засуджених до покарань, 

не пов’язаних з 

позбавленням волі.

м. Переяслав-Хмельницький

2013 рік



Нормативно-правова база:

 Закон України «Про соціальну роботу з дітьми

та молоддю»;

 Закон України «Про соціальні послуги»;

Спільний Наказ 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».



Основні напрями взаємодії:

надання соціальної допомоги 

засудженим дітям та молоді;

підвищення професійної 

компетентності сторін з питань 

соціального супроводу;

ресоціалізація дітей та молоді.



Цілі та задачі:

 оцінка потреб;

 надання соціальних послуг;

 консультування персоналу 

кримінально-виконавчої інспекції з 

питань соціально-виховної роботи;

 взаємообмін інформацією;

 проведення спільних навчально-

практичних семінарів.



Порівняльна діаграма  за І квартал 2012/2013 років 

щодо кількості отримувачів послуг та кількості осіб, 

які перебувають під соціальним супроводом серед осіб, 

засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі
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Порівняльна діаграма по кількості наданих соціальних 

послуг для осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі, 

за І квартал 2012/2013 років

І квартал 2012 року І квартал 2013 року

4,20%

23,60%

18,00%

19,50%

16,70%

13,80%

4,20%

Консультації з питань: здобуття загальної 

середньої освіти

сприяння в 

працевлаштуванні та 

постановка на облік в 

центр зайнятості
оформлення та 

зберігання документів

запобігання 

правопорушенням

запобігання поширенню 

ВІЛ-інфекції

налагодження стосунків 

в сім'ї

профілактика статевих 

інфекцій, 

тютюнопаління та 

вживання алкоголю
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33,30%

9,40%
17,70%

15,30%
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3,20%

Консультації з питань: здобуття загальної 

середньої освіти

сприяння в 

працевлаштуванні та 

постановці на облік в 

центр зайнятості
оформлення та 

зберігання документів

запобігання 

правопорушенням

запобігання 

поширенню ВІЛ-

інфекції

налагодження 

стосунків в сім'ї

профілактика статевих 

інфекцій, 

тютюнопаління та 

вживання алкоголю



Порівняльна діаграма за  І квартал 2012/2013 років 

щодо вікового розподілу отримувачів послуг 

серед осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі
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Дякуємо за 

увагу!


