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Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» 

є: сприяння становленню сучасного всебічно-розвинутого кваліфікованого 

фахівця-юриста для Національної поліції, прокуратури та суду, здатного на 

достатньому рівні репрезентувати правоохоронні органи та органи суду у 

відносинах з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та громадянами, формування та розвиток правових знань 

студентів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу кримінально-правових явищ, умінь 

застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти 

настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками; формування 

ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, 

соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну 

громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної 

діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формування 

працівників правоохоронних органів, правозахисних організацій, правників 

високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних і 

особистісних якостей; розвиток у здобувачів пізнавального інтересу, уміння 

спостерігати, аналізувати, робити висновки та застосовувати отримані знання у 

практичній діяльності. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є набуті знання з 

дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія».  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче 

право» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) основні положення та принципи кримінально-виконавчого права; 

2) особливості виконання та відбування кримінальних покарань; 

3) основи організації відбування кримінальних покарань. 

вміти: 

1) відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

кримінально-виконавчого права; 

2) довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових 

ситуацій, що виникають під час виконання та відбування покарань, а також 

організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; 

3) застосовувати набуті знання урізних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і обґрунтовані правові висновки; 

4) варіативно розв’язувати професійні завдання. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4,0 кредити ECTS.  
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА ТА 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
 

Політика держави у сфері виконання кримінальних покарань. 

Поняття і суть кримінально-виконавчої політики в Україні. 

Кримінально-виконавче право як самостійна галузь права; поняття 

кримінально-виконавчого права, його предмет, функції та основні завдання у 

світі положень Конституції України. Реформа кримінально-виконавчої системи. 

Напрямки сучасного розвитку галузі права. Взаємодія з іншими юридичними 

науками. 

Принципи та зміст кримінально-виконавчого права. Загально-правові 

принципи кримінально-виконавчого права: законності, демократизму, 

гуманізму. 

Міжгалузеві принципи кримінально-виконавчого права: соціологічної 

справедливості; невідворотності виконання покарання. 

Галузеві принципи кримінально-виконавчого права: рівність засуджених 

перед законом; підпорядкування правового регулювання завданню виправлення 

засуджених; диференціації та індивідуалізації виконання покарання; поєднання 

покарання з заходами виправного впливу; участь громадськості у виконанні 

покарання, виправлення засуджених. 

Поняття науки кримінально-виконавчого права: її предмет, методи, 

функції. Види покарання, виконання покарання, особа засудженого, який 

відбуває покарання як об’єкти дослідження науки кримінально-виконавчого 

права. 

Система курсу кримінально-виконавчого права. 

Поняття і зміст норм кримінально-виконавчого права. Функції та 

особливості цих норм. Джерела кримінально-виконавчого права. 

Кримінально-виконавчі правовідносини та їх структура. Основні 

елементи кримінально-виконавчих правовідносин: суб’єкти, учасники, об’єкти, 

зміст. Юридичний факт, що обумовлює виникнення кримінально-виконавчих 

правовідносин. 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

 

Історія розвитку думки щодо мети кримінального покарання в роботах Ч. 

Беккаріа, Дж. Говарда, І. Канта. 

Історія розвитку пенітенціарної системи. Наказ імператриці Російської 

імперії Катерини ІІ про складання проекту Уложення про злочини і покарання 

(1767 р.) (гл. VIII “Про покарання”). Трактат І. Бентама “Паноптика” (1786 р.) – 

про раціональне влаштування тюрем на засадах одиночного ув’язнення і 

центрального нагляду. 
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Виникнення і становлення виправно-трудового права після Жовтневої 

революції 1917 р. (1917-1924 рр.). 

Виправно-трудове право в період створення виправно-трудових кодексів 

союзних республік (1925-1934 рр.). Характеристика Виправно-трудового 

кодексу Української радянської соціалістичної республіки (УРСР). 

Виправно-трудове законодавство УРСР в період створення виправних 

таборів (1935-1953 рр.). 

Відновлення виправно-трудового права на підставі заходів по усуненню 

соціалістичної законності в діяльності виправно-трудових установ (1954-1960 

рр.). 

Період підготовки кодифікації виправно-трудового законодавства УРСР 

(1961-1969 рр.). 

Кодифікація і подальше удосконалення виправно-трудового 

законодавства після 1969 р. до розпаду СРСР (1991 р.) та заснування суверенної 

Української держави. 

Сучасний розвиток кримінально-виконавчого законодавства України 

(1991 р. – по т.ч.). Основні закони, що регулюють питання виконання покарань 

в Україні. Значення інших правових актів в регулювання питань виконання 

кримінальних покарань та досудового ув’язнення в сучасному кримінально-

виконавчому праві. 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ 

ПОКАРАНЬ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАСУДЖЕНИХ 

 

Види органів і установ виконання покарань. Державна пенітенціарна 

служба України, Державна виконавча служба Міністерства юстиції України, 

органи управління кримінально-виконавчої системи, кримінально-виконавчі 

інспекції. 

Державна кримінально-виконавча служба і її територіальні органи. 

Арештні дома, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, кримінально-

виконавчі установи, спеціальні виховні установи (далі - виховні колонії). 

Військові частини, гауптвахти. 

Кримінально-виконавчі установи відкритого типу (виправні центри) і 

кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії). Виправні колонії 

мінімального рівня безпеки, середнього рівня безпеки, максимального рівня безпеки. 

Поняття правового становища засуджених і його закріплення в діючому 

кримінально-виконавчому законодавстві України. 

Загальна характеристика та зміст правового статусу засуджених. 

Загальні та спеціальні права, законні інтереси та обов’язки засуджених до 

позбавлення волі та довічного ув’язнення. Дисциплінарна, матеріальна та 

кримінальна відповідальність цих осіб. 

Правове становище осіб, що утримуються під вартою. Правове становище 

засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні. Правове становище 

засуджених до виправних робіт. Правове становище засуджених до інших видів 

кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлення волі. 
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ТЕМА 4. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ. 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

 

Судовий контроль при вирішенні питань про умовно-дострокове 

звільнення або заміну одного виду покарання іншим, заміну виду установи 

виконання покарань засудженому. 

Прокурорський нагляд за дотриманням законів в органах і установах 

виконання покарань; постанови і приписи прокурора відносно дотримання 

порядку виконання покарання, встановленого законодавством. 

Контроль органів державної влади за діяльністю розташованих на їх 

адміністративних територіях органів і установ виконання покарань. 

Громадський контроль за діяльністю органів та установ виконання покарань, 

досудовим ув’язненням. 

Відомчий контроль вищими органами управління і службовими особами 

Державної пенітенціарної служби України. 

Порядок відвідування установ виконання покарань. 

Соціально-правові засади участі громадськості і спостережних комісій у 

справах неповнолітніх у діяльності органів і установ виконання покарань. 

Участь громадських об'єднань, правозахисних та релігійних організацій, 

приватних осіб у виправленні, ресоціалізації та соціальній адаптації 

засуджених, надання допомоги в діяльності органів і установ виконання 

покарань. 

 

ТЕМА 5. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ  

 

Види установ виконання покарань, що виконують покарання у виді 

довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та арешту.  

Класифікація, направлення і розміщення засуджених до позбавлення волі. 

Основні критерії класифікації засуджених. Роздільне тримання засуджених до 

позбавлення волі.  

Порядок направлення засуджених до позбавлення волі для відбування 

покарання до установ виконання покарань. Порядок прийому та облік 

засуджених до позбавлених волі в установах виконання покарань. Відбування 

засудженими всього строку покарання в одній установі виконання покарання. 

Переведення засудженого з одної установи виконання покарання до іншої. 

Залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи по господарському 

обслуговуванню чи у зв’язку з проведенням слідчих дій. 

Поняття режиму відбування покарання, його каральне та виховне 

значення. Основні вимоги режиму відбування покарання у виді позбавлення 

волі. Розпорядок дня. Придбання засудженими продуктів харчування та 

предметів першої потреби. Побачення і телефонні розмови засуджених з 

родичами та іншими особами. Отримання засудженими посилок, передач і 
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бандеролей. Отримання і відправлення засудженими грошових переказів. 

Листування засуджених до позбавлення волі.  

Зміна умов утримання осіб, позбавлених волі, під час відбування 

покарання. Пересування без конвою або супроводження осіб, позбавлених волі. 

Проживання поза колонією жінок на час звільнення їх від роботи по вагітності 

та пологах, а також до досягнення дитиною трирічного віку.  

Особливості режиму відбування покарання осіб, залишених в слідчому 

ізоляторі або у зв’язку з проведенням слідчих дій, а також залишених для робіт 

по господарському обслуговуванню.  

Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до засуджених в 

місцях позбавлення волі. Особи, які мають право застосовувати заходи 

заохочення та стягнення до засуджених.  

Підстави та порядок застосування заходів безпеки та зброї в установах 

виконання покарань. 

Завдання та форми виховної роботи із засудженими. Індивідуальна 

виховна робота. Агітаційно-пропагандистська та культурно-масова робота 

серед засуджених. Правове виховання засуджених. Самодіяльні організації 

засуджених в установах виконання покарань, їх види та юридична природа. 

Самодіяльні організації в установах виконання покарань, порядок їх діяльності.  

Завдання та організація загальноосвітньої підготовки засуджених в місцях 

позбавлення волі. Професійна підготовка засуджених в місцях позбавлення 

волі. Професійне навчання засуджених як спосіб їх підготовки до життя на волі 

після звільнення з місць позбавлення волі. 

Створення засудженим до позбавлення волі необхідних житлово-

побутових умов. Забезпечення засуджених харчуванням, одягом, взуттям. 

Особливості забезпечення харчування вагітних жінок на період звільнення їх 

від роботи. Забезпечення харчуванням та одягом інвалідів. Порядок стягнення 

вартості харчування, одягу та наданих послуг із засуджених.  

Медико-санітарне забезпечення осіб, позбавлених волі.  

Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. 

 

ТЕМА 6. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, 

НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ 

 

Види покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (ізоляцією від 

суспільства). Підстави виконання покарання.  

Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу. 

Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 

Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт. 

Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт. 

Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна. 

Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. 
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ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЩОДО 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців. 

Особливості відбування військовослужбовцями арешту. 

Правове регулювання покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні. Правове становище осіб, які відбувають покарання у 

дисциплінарному батальйоні. 

Порядок направлення, прийому та розміщення засуджених у 

дисциплінарному батальйоні. 

Режим відбування покарання. Організація праці та виховна робота із 

засудженими в дисциплінарному батальйоні. 

Заохочення та дисциплінарні стягнення, що застосовуються до 

засуджених військовослужбовців. 

Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування 

засуджених військовослужбовців. 

Підстави та порядок звільнення з дисциплінарного батальйону. 

 

ТЕМА 8. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ 

ВОЛІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ВПЛИВУ НА НИХ 

 

Правові підстави звільнення засуджених з установ виконання покарань: 

- після відбуття строку покарання, визначеного вироком суду; 

- в силу акту амністії; 

- у зв'язку з помилуванням; 

- у зв'язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення; 

- через хворобу, умовно-достроково та за іншими підставами, 

встановленими законом. 

Порядок оформлення документів про звільнення та скорочення строку 

покарання. 

Довідки про звільнення та їх основні атрибути. 

Підготовча робота, здійснювана адміністрацією установи виконання 

покарання у зв’язку із звільненням засуджених. 

Порядок звільнення з місць позбавлення волі. Особливості звільнення 

неповнолітніх з місць позбавлення волі. Надання матеріальної допомоги 

особам, які звільняються з місць позбавлення волі. 

Правові підстави та порядок встановлення адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

Правова природа і сутність адміністративного нагляду як крайньої міри. 

Тлумачення Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі”. 

Органи, що здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. 
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Загальна характеристика процесу соціальної адаптації звільнених від 

відбування покарання осіб. 

Соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі, надання їм 

допомоги в побутовому і трудовому влаштуванні на свободі. 

 

ТЕМА 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПОВОДЖЕННЯ 

З ЗАСУДЖЕНИМИ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРОБЛЕМ 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

 

Історія міжнародного співробітництва в галузі поводження з 

засудженими. 

Міжнародні організації та форми їх діяльності у сфері захисту прав 

людини під час здійснення правосуддя.  

Система діючих міжнародних актів про поводження з засудженими, їх 

класифікація: за масштабом дії, спеціалізацією, обов’язками держав-учасниць. 

Аналіз міжнародно-правових документів, стандартів, які регламентують 

питання у сфері захисту прав людини під час відправлення правосуддя. 

Розвиток проблеми застосування кримінальних покарань в рамках 

Конгресів ООН по попередженню злочинності і поводженню з 

правопорушниками. 

  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» передбачено: 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 
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3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають:  завдання (для 

проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань);  аудиторні 

контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних 

завдань та самостійної роботи; залік. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кримінально-виконавче 

право»  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 
 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 6.030401 «Правознавство» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   4,0  кредитів ЄКТС (120 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 5   Групи  ЮЗ-551, ЮЗ-552 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кримінально-виконавча політика 

та кримінально-виконавче право 

14 2 2   12 

2 Історія виникнення, становлення 

та розвитку вітчизняної системи 

виконання покарань і 

кримінально-виконавчого 

законодавства 

12     12 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Система органів і установ 

виконання покарань. Правове 

становище засуджених 

12     12 

4 Нагляд і контроль за виконанням 

покарань. Участь громадськості в 

діяльності органів та установ 

виконання покарань 

12     12 

5 Порядок і умови виконання 

покарань, пов’язаних з 

позбавленням волі 

16 4   4 12 

6 Порядок та умови виконання 

покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі 

16 4   4 12 

7 Особливості виконання покарань 

щодо військовослужбовців 

16 4   4 12 

8 Звільнення засуджених з місць 

позбавлення волі та здійснення 

постпенітенціарного впливу на 

них 

12 2   2 10 

9 Міжнародно-правові стандарти 

поводження з засудженими. 

Міжнародне співробітництво з 

проблем виконання покарань 

10     10 

 Разом за семестр 120 16 2  14 104 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кримінально-виконавче 

право» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 6.030401 «Правознавство» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. 

 Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.08.2003 р. // Голос 

України. – № 161. – 2003. – 29 серпня. 

Кримінальний процесуальний кодекс України // Голос України. – 2012. - 

№ 90-91. 

- закони: 

1. Закон України “Про державну кримінально-виконавчу службу” від 

23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - №30. – С.409. 

2. Закон України “Про попереднє ув’язнення” від 30.06.1993 р. № 

3352-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 35.- Cт.360. 

3. Закон України “Про виконавче провадження” № 606-XIV від 

21.04.99 р. // Відомості Верховної Ради України - 1999.- № 24.- Cт. 207. 

4. Закон України “Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі” від 11.12.1994 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. - № 52. – Ст.455. 

5. Закон України „Про застосування амністії в Україні” від 1.10.1996 

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №48. – Ст. 263. 

6. Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. № 160-VIII // 

Відомості ВРУ. – 2015. − № 13. – Ст.745. 

7. Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк” від 17 березня 2011 р. №3160-VІ // Офіційний вісник України. – 2011. – 

№28. – Ст. 1154. 

- підзаконні акти: 

1. Наказ Мін.юст. України, МВС України, Мін. соц. політ. України, 
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Мін. освіти і науки, молоді та спорту України від 28.03.2012 р. 

№ 478/5/180/375/212/258 «Про затвердження Порядку взаємодії УВП та 

суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які 

відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк» // Офіційний вісник України. – 2012. – №28. – Ст. 87. 

2. Положення про порядок здійснення помилування: указ Президента 

України від 21.04.2015 р. № 223/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – 

№33. – Ст. 13. 

3. Положення про психологічну службу установи виконання покарань: 

наказ Держ. департ. України з питань виконання покарань від 17.03.2000 р. 

№33. 

4. Правила внутрішнього розпорядку СІЗО ДКВСУ: наказ Мін. юст. 

України 18.03.2013 р. № 460/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – №25. – Ст. 

463. 

5. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів 

виконавчої влади системи юстиції: постанова Кабінету Міністрів України № 
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7. Правила внутрішнього розпорядку в ІТТ ОВС України: наказ МВС 

України 2.12.2008 р. № 638 // Офіційний вісник України. – 2009. – №14. – Ст. 

68. 

8. Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії: 
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