
 

 

                            І Н Ф О Р М А Ц І Я 
 

 

АВДІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СЕКТОР 
філії Державної установи «Центр пробації»  в Донецькій області 

 
Начальник сектору 
 
 
Контактні дані: 
 

Луганський Володимир Вікторович 
_______________________________________________________ 
поштова адреса: вул. Молодіжна, 3, м. Авдіївка, 86065 
тел.: (099) 318-71-06 
електронна скринька: don21_probation@ukr.net;    
don21_probation@pr.kvs.gov.ua 

Графік роботи: понеділок – четвер: 08:00 – 17:00 
п’ятниця: 08:00 – 15:45 
обідня перерва: 12:00 – 12:45 
вихідний: субота, неділя 

 

 

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про 

пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України 

та іншими законами України. 

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...  

 забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень; 

 надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого 

рішення (складення досудової доповіді); 

 організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; 

 пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, 

спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння 

у вирішенні проблемних питань); 

 допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в 

суспільстві.  

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ? 
 особа, щодо якої складається досудова доповідь; 
 особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи; 
 особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або 

виправних робіт; 
 особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення 

(обмеження) волі; 
 звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років; 

особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі. 
 
 ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ: 

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення: 
 можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), 

підтримка на шляху до змін; 
 збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді; 
 збереження роботи та житла; 
 позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю. 

 
 


