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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про пенітенціарну систему»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» було ліквідовано Державну пенітенціарну службу України, а її повноваження були передані Міністерству юстиції України.
Зазначене рішення узгоджувалось також з визначеними стратегічними пріоритетами Уряду, на досягнення яких були спрямовані основні заходи з реформування пенітенціарної системи, послідовні шляхи її реалізації, наведені у плані дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженому розпорядженням від 27 травня 2016 року № 418-р.
Проект Закону України «Про пенітенціарну систему» (далі – законопроект) розроблено на базі робочої групи Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України та Міністерства юстиції України по реформуванню пенітенціарної системи на основі механізмів повного циклу публічної політики у рамках впровадження рекомендацій, підготовлених Місією з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса і викладених у Доповіді та дорожній карті щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (вересень 2015 – лютий 2016).
До складу зазначеної робочої групи входили представники парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Міністерства юстиції та інших центральних органів виконавчої влади, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правозахисники, науковці, експерти, громадські активісти, капелани, адвокати, представники офісів та проектів Ради Європи та Європейського Союзу в Україні та інші зацікавлені особи, багато з яких увійшли до авторського колективу даного законопроекту.
Запровадження пенітенціарної реформи потягнуло за собою необхідність законодавчого врегулювання питань функціонування пенітенціарної системи. 

2. Цілі і завдання законопроекту
Метою законопроекту є перетворення пенітенціарної системи за мінімальні часові та матеріальні ресурси на систему, яка буде повертати людину до суспільства, запобігати від рецидивів протиправної поведінки.
Завданнями, які покликаний вирішити законопроект, є:
	офіси пробації «відфільтрують» і повернуть у суспільство всіх правопорушників і засуджених, для яких це можливо без ув’язнення;

ув’язнені, потрапляючи в установи виконання покарань, будуть орієнтовані на повернення до суспільства, оплачувану працю, навчання, отримання нової професії, відмову від «психології правопорушника»;
будуть дотримуватися права ув’язнених, зокрема на свободу совісті і віросповідання; особисту безпеку, побачення з родичами, вільне витрачання особистих коштів, таємницю листування, доступ до телефонного зв’язку та мережі інтернет тощо;
робота у пенітенціарній системі стане престижною, а відбір персоналу, тобто право отримати відповідну спеціальність, здійснюватиметься на прозорих конкурсних засадах, підвищиться відповідальність персоналу;
мережа СІЗО та установ виконання покарань, а також побутові умови для перебування і праці в них, відповідатимуть європейським стандартам;
	рівень самофінансування системи, включаючи прибутки державних підприємств при колоніях і сплачені податки, підвищиться.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом пропонується оптимізувати структуру пенітенціарної системи, спростити управління сукупністю її підрозділів, зробити її  більш гнучкою, оперативною, дієвою, впровадити нові підходити до заохочення її персоналу, запровадити ефективне управління підприємствами установ виконання покарань, а також забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на покращення умов відбування покарань та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту. 
Прикінцевими положеннями законопроекту пропонується внести зміни до 48 законодавчих актів, що регулюють діяльність пенітенціарної системи.
Зокрема, змінами пропонується включення норм до деяких законів норм щодо права засуджених на психологічний супровід під час відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі; удосконалення порядку застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення та заміни покарання більш м’яким (надання органами пробації висновків щодо ризику повторного вчинення кримінального правопорушення засудженими, які претендують на умовно-дострокове звільнення та заміни покарання більш м’яким; надання атестованому складу пенітенціарної системи можливості у вільний від виконання службових обов’язків час отримувати психологічну та душпастирську допомогу від психологів та капеланів установ; залучення релігійних організацій до реалізації пробаційних програм; надання органам пробації повноважень щодо сприяння особам, звільненим після позбавлення або обмеження волі, у веденні законослухняного способу життя шляхом надання інформаційних та консультаційних послуг, залучати до заходів соціально-виховного впливу у взаємодії з іншими державними органами та установами, громадськими організаціями.

4. Стан нормативно-правової бази для прийняття законопроекту
Основними нормативними актами у даній сфері правовідносин є Конституція України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Кримінальний кодекс України, закони України «Про пробацію», «Про попереднє ув’язнення», «Про центральні органи виконавчої влади».
Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону України не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України чи з місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Реалізація проекту Закону України «Про пенітенціарну систему» дозволить зробити пенітенціарну систему більш ефективною, впровадити нові підходити до заохочення її персоналу, запровадити ефективне управління підприємствами установ виконання покарань, а також забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на покращення умов відбування покарань та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту.
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