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Закон УкраЇни
«Про пенітенціарну систему»

Цей Закон визначає правові основи функціонування пенітенціарної системи, її завдання, повноваження, структуру, а також визначає правовий статус її персоналу.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття, мета та завдання пенітенціарної системи
1. Пенітенціарна система – це система спеціально уповноважених органів і установ, діяльність яких спрямована на формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
2. Метою пенітенціарної системи є захист суспільства від злочинності. Діяльність пенітенціарної системи не має каральної спрямованості та направлена на ресоціалізацію та реінтеграцію особи.
3. Завданнями пенітенціарної системи є:
1) формування та реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
2) дотримання прав людини;
3) виконання кримінальних покарань та пробації, а також тримання під вартою;
4) гуманізація умов тримання під вартою;
5) створення умов для соціальної реабілітації та реінтеграції засуджених осіб та вжиття інших заходів, передбачених Законом, щоб засуджені у майбутньому могли жити та жили, не вчиняючи злочинів;
6) всебічне забезпечення умов проходження служби персоналом пенітенціарної системи.

Стаття 2. Принципи пенітенціарної системи 
1. Пенітенціарна система ґрунтується на принципах: 
1) верховенства права;
2) законності;
3) гуманізму та справедливості;
4) поваги до людської гідності, дотримання прав і свобод людини та громадянина;
5) політичної неупередженості;
6) взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, профспілками, громадськими об’єднаннями, благодійними і релігійними організаціями;
7) відкритості для громадського контролю;
8) нормалізації.

Стаття 3. Правова основа пенітенціарної системи
1. Правовою основою пенітенціарної системи є Конституція України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України.
2. Пенітенціарна система має здійснювати свою діяльність з метою максимального виконання рекомендацій Європейського комітету з запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та Підкомітету ООН із попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання, практики Європейського суду з прав людини проти України та інших держав, рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, в тому числі Європейських в’язничних правил та Правил пробації Ради Європи, а також документів, які прийняті Організацією Об’єднаних Націй та стосуються пенітенціарної сфери.

Стаття 4. Дотримання прав і свобод людини та громадянина в пенітенціарній системі
1. Персонал пенітенціарної системи зобов’язаний поважати честь і гідність, права і свободи засуджених та осіб, узятих під варту, виявляти до них гуманне ставлення.
2. Обмеження прав і свобод, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту, повинні бути передбачені законом, переслідувати обґрунтовані з точки зору міжнародних стандартів цілі та бути необхідними у демократичному суспільстві у розумінні практики Європейського суду з прав людини. Такі обмеження повинні базуватись на справедливому балансі індивідуальних та суспільних інтересів. Вони мають бути мінімально необхідними для досягнення обґрунтованих цілей та не можуть застосовуватись, якщо для ефективного досягнення цілей, які ставляться перед ними, існує менше альтернативне обмеження. 
3. У разі застосування обмеження прав і свобод до засуджених та осіб, узятих під варту, персоналом пенітенціарної системи приймається письмове вмотивоване з урахуванням частини другої цієї статті рішення, в якому зазначається порядок його оскарження. Копія такого рішення надається засудженому або особі, узятій під варту. 
4. Дотримання соціально-економічних та професійних прав персоналу пенітенціарної системи має відображати важливість соціальної функції, яка ним виконується. Відбір, навчання та умови праці персоналу пенітенціарної системи мають бути такими, щоб дозволяти підтримку високих стандартів у роботі із засудженими та особами, узятими під варту.

Розділ II. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ
 
Стаття 5. Структура пенітенціарної системи 
1. Пенітенціарну систему складають: 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у складі якого функціонує апарат; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету міністрів України, у складі якого функціонують апарат та територіальні органи з питань виконання кримінальних покарань;
установи виконання покарань і слідчі ізолятори; 
органи пробації;
навчальні заклади;
заклади охорони здоров’я; 
підприємства, установи і організації, створені для забезпечення виконання завдань пенітенціарної системи (далі – органи і установи).
2. Гранична чисельність апарату центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, апарату центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Структура, штати та штатний розпис територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань (далі – територіальні органи з питань виконання кримінальних покарань), установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань пенітенціарної системи, та положення про них затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. 
Структура підприємств, створених для забезпечення виконання завдань пенітенціарної системи, навчальних закладів та їх статути затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. 
4. Загальна чисельність персоналу установ виконання покарань і слідчих ізоляторів не може бути більше 33 відсотків від загального ліміту їх наповнення. 
Чисельність персоналу пробації не може бути менше семи та більше п'ятнадцяти відсотків від числа суб'єктів пробації на початок відповідного року.

Стаття 6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, є головним органом у пенітенціарній системі, який утворюється, реорганізується та ліквідується Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, є органом досудового розслідування, органом пробації та органом виконання кримінальних покарань.
3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації належить:
1) узагальнення практики застосування законодавства з питань виконання кримінальних покарань та пробації;
2) розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
3) здійснення правової експертизи проектів законів, інших актів законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, з питань діяльності пенітенціарної системи, що подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;
4) надання роз'яснень з питань, пов'язаних з діяльністю пенітенціарної системи, а також стосовно актів, які ним видаються у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
5) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності пенітенціарної системи;
6) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
4. В апараті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, утворюється в установленому порядку слідчий підрозділ.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, може утворювати слідчі підрозділи як територіальні органи, що не мають статусу юридичної особи (структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації). 
Слідчі підрозділи є органами досудового розслідування та здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях органів і установ пенітенціарної системи.
Слідчі слідчих підрозділів є державними службовцями.
Положення про слідчі підрозділи затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
5. В апараті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, утворюється підрозділ інспектування.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, може утворювати підрозділи інспектування як територіальні органи, що не мають статусу юридичної особи (структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації). 
Підрозділи інспектування здійснюють внутрішній контроль за станом ефективності організації діяльності пенітенціарних закладів, забезпечення дотримання і реалізацією законних прав та інтересів засуджених, та осіб,  узятих під варту, персоналу таких закладів.
Підрозділи інспектування у межах повноважень забезпечують:
1) моніторинг ефективності стану управлінської діяльності пенітенціарних закладів;
2) організацію контролю за станом дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту, та персоналу в територіальних органах з питань виконання кримінальних покарань, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;
3) розробку пропозицій щодо реалізації зауважень та рекомендацій, викладених у Доповідях Європейського комітету по запобіганню катуванням та нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, Підкомітету ООН із попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання та здійснення контролю за станом їх виконання;
4) здійснення превентивних заходів, спрямованих на недопущення порушення основних прав та свобод людини і громадянина в пенітенціарних закладах.
Персонал підрозділів інспектування є державними службовцями.
Положення про підрозділи інспектування затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань 
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань утворюється, реорганізується та ліквідується Кабінетом Міністрів України в установленому порядку та спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Уряду.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, є органом досудового розслідування та органом виконання кримінальних покарань.
3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації належить:
1) здійснення контролю за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту;
2) організація, забезпечення та контроль за формуванням системи охоронних, наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;
3) організація та контроль за здійсненням заходів з підтримання правопорядку, безпеки та контролю за поведінкою засуджених та осіб, узятих під варту;
4) організація та контроль за виконанням вироків суду та інших судових рішень, облік та реєстрація засуджених та осіб, узятих під варту;
5) визначення виду установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснення розподілу, переведення їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої;
6) організація проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та особами, узятими під варту; а також їх загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, залучення до праці;
7) організація, забезпечення та контроль за створенням належних умов для тримання і відбування покарання осіб, узятих під варту, та засуджених, їх комунально-побутового забезпечення;
9) організація здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
10) здійснення видачі осіб (екстрадиції), а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачі іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечення транзитного перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
11) забезпечення виконання актів амністії та помилування, проведення перевірки дотримання органами і установами пенітенціарної системи вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок оформлення матеріалів до клопотання про помилування;
12) організація здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги;
13) координація виробничої діяльності підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій для забезпечення виконання завдань та функцій пенітенціарної системи;
14) забезпечення додержання вимог законодавства з цивільного захисту, охорони державної таємниці, праці та навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду і правил пожежної безпеки;
15) здійснення контролю  за  фінансово-господарською діяльністю органів і установ пенітенціарної системи;
16) забезпечення соціального захисту персоналу пенітенціарної системи та членів їхніх сімей;
17) організація і забезпечення вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016;
18) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
4. У структурі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, може утворюватись як структурний підрозділ обсерваторія рецидивної злочинності, що забезпечуватиме збір, узагальнення і аналіз статистичної інформації, яка стосується вчинюваних злочинів, виконання покарань, та іншої відповідної кримінологічно-значущої  інформації для подальшого формулювання рекомендацій щодо удосконалення кримінально-правової, кримінально-виконавчої та соціальної політики держави з метою захисту суспільства від злочинності. 
5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, веде облік засуджених та осіб, узятих під варту, шляхом створення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту.
Держателем Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
Порядок формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 8. Територіальні органи з питань виконання кримінальних покарань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань 
1. Для забезпечення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, утворюються територіальні органи з питань виконання кримінальних покарань в установленому порядку.
2. Керівник територіального органу з питань виконання кримінальних покарань та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
3. Положення про територіальні органи з питань виконання кримінальних покарань затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
4. У складі територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань можуть утворюватись як структурні підрозділи територіальні (міжрегіональні) воєнізовані формування спеціального призначення, основними завданнями яких є запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, та злочинів терористичної спрямованості, інших злочинів на об’єктах пенітенціарної системи, посилення охорони та заходів безпеки на них.
До повноважень територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань спеціального призначення належить:
запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості на об'єктах пенітенціарної системи;
виконання заходів, передбачених уведенням надзвичайного чи воєнного стану, режиму особливих умов у районі розташування об’єктів пенітенціарної системи у випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, в разі збройного нападу або опору, виникнення реальної загрози такого нападу на об’єкти пенітенціарної системи, захвату заручників, припинення групових протиправних дій та інших насильницьких дій, втечі з-під варти засуджених та осіб, узятих під варту, та ліквідації їх наслідків;
посилення охорони об’єктів пенітенціарної системи та заходів безпеки на них, проведення оглядів і обшуків території установ, речей засуджених та осіб, узятих під варту, оглядів інших осіб та їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на території об’єктів пенітенціарної системи, а також вилучення заборонених речей і документів на період уведення надзвичайного чи воєнного стану, а також режиму особливих умов;
забезпечення безпеки засуджених та осіб, узятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на об’єктах пенітенціарної системи, якщо існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю;
посилення заходів з охорони при переміщенні особливо небезпечних осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі на певний строк та засуджених до довічного позбавлення волі до місць відбування покарань.
Про кожний випадок застосування територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань спеціального призначення негайно повідомляється прокурор та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
5. Персонал територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань складають особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, державні службовці та працівники, які працюють за трудовим договором.

Стаття 9. Установи виконання покарань, слідчі ізолятори
1. Установи виконання покарань, слідчі ізолятори є юридичними особами, що утворюються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, в порядку, передбаченому законодавством, та виконують функції, передбачені законом. 
Установу виконання покарань, слідчий ізолятор очолює керівник, який є особою начальницького складу пенітенціарної системи.
Керівник установи виконання покарань, слідчого ізолятора призначається на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.
Законом визначаються особливості відвідування цих установ та спеціальні вимоги режиму доступу на їх територію.
2. Види установ виконання покарань встановлюються Кримінально-виконавчим кодексом України.
3. В установах виконання покарань, слідчих ізоляторах з метою забезпечення реалізації права засуджених та осіб, узятих під варту, на працю, освіту, а також збереження їх професійних навичок і кваліфікацій можуть утворюватись майстерні в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
4. Персонал установ виконання покарань, слідчих ізоляторів складають особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи та працівники, які працюють за трудовим договором.

Стаття 10. Підрозділи безпеки
1. Підрозділи безпеки є структурними підрозділами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і призначені для їх охорони, підтримання правопорядку, забезпечення безпеки, режиму та здійснення нагляду за засудженими та особами, узятими під варту, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
2. Підрозділи безпеки уповноважені здійснювати комплекс заходів, спрямованих на: 
1) забезпечення надійної охорони об’єкта, безпеки, режиму та нагляду за засудженими та особами, узятими під варту; 
2) запобігання вчиненню втеч, інших кримінальних  правопорушень та дисциплінарних проступків в органах і установах пенітенціарної системи, у тому числі своєчасного прийняття щодо них передбачених законом заходів;
3) запобігання і припинення дій, що дезорганізують органів та установ пенітенціарної системи, здійснення заходів щодо запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості;
4) проведення превентивних заходів та індивідуальної профілактики правопорушень серед засуджених та осіб, узятих під варту;
5) запобігання проникненню на територію, що охороняється, сторонніх осіб та заборонених для зберігання речей, предметів і речовин; 
6) збереження товарно-матеріальних цінностей.
3. Основними напрямами здійснення охорони та нагляду є:
1) охорона об’єктів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;
2) обладнання об’єктів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів засобами охорони, забезпечення їх сталої роботи; контроль за станом технічних засобів охорони та пристроїв блокування;
3) здійснення пропускного режиму на об’єктах, що охороняються;  супроводження транспортних засобів на території установ виконання покарань, слідчих ізоляторів; контроль за вантажно-розвантажувальними роботами;
4) забезпечення безпеки персоналу, а також засуджених та осіб, узятих під варту; проведення перевірок їх наявності та цілодобовий контроль за поведінкою;
5) попередження та припинення протиправних дій з боку засуджених та осіб, узятих під варту, реагування на зміни оперативної обстановки;
6) контроль за реалізацією засудженими та особами, узятими під варту, визначених законодавством прав та виконанням покладених на них обов’язків;
7) здійснення обшуків, виявлення, вилучення заборонених предметів та забезпечення надійного перекриття шляхів їх надходження;
8) переміщення засуджених та осіб, узятих під варту, на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів під вартою та їх охорона;
9) інші переміщення засуджених та осіб, узятих під варту, у випадках, визначених законодавством;
10) охорона засуджених та осіб, узятих під варту, у лікувальних закладах пенітенціарної системи.
4. Персонал підрозділів безпеки складають особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які уповноважені застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах та в порядку, що передбачені законодавством.

Стаття 11. Оперативні підрозділи 
1. Оперативні підрозділи є структурними підрозділами територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань, а також установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, які здійснюють гласні та негласні пошукові заходи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
2. Положення про оперативні підрозділи територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань, а також установ виконання покарань і слідчих ізоляторів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
3. Оперативні підрозділи уповноважені здійснювати систему заходів із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, спрямованих на: 
1) пошук і фіксацію фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою забезпечення безпеки засуджених та осіб, узятих під варту, персоналу пенітенціарної системи та інших осіб, з метою:
- забезпечення прав засуджених та осіб, узятих під варту, персоналу пенітенціарної системи та інших осіб, захисту безпеки суспільства та держави;
- виявлення, запобігання і припинення кримінальних правопорушень з боку засуджених та осіб, узятих під варту, персоналу пенітенціарної системи та інших осіб;
- розшуку осіб, які вчинили кримінальні правопорушення на території або в приміщеннях органів і установ пенітенціарної системи;
- сприяння здійсненню слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження на території або в приміщеннях органів і установ пенітенціарної системи;
- сприяння встановленню правоохоронними органами анкетних даних невпізнаних осіб, місцезнаходження безвісно зниклих в межах повноважень персоналу пенітенціарної системи;
- забезпечення діяльності правоохоронних органів та осіб, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності на підставах, передбачених законодавством України.
2) отримання інформації про правопорушення, які не є кримінальними, з метою:
запобігання проникненню на територію установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, що охороняється, сторонніх осіб та заборонених для зберігання речей, предметів і речовин; 
здійснення заходів щодо захисту майнових та економічних інтересів територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.
3) отримання інформації про факти та обставини, що не мають ознак кримінального правопорушення та відповідно до законодавства України потребують перевірки, вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень на території або в приміщеннях територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів пенітенціарної системи.

3. Персонал оперативних підрозділів складають особи рядового і начальницького складу, які уповноважені застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах та в порядку, що передбачені законодавством.

Стаття 12. Пробація у пенітенціарній системі
1. На пенітенціарну систему покладається здійснення заходів пробації, визначених Законом України «Про пробацію», у взаємодії із державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, для виконання функцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України «Про пробацію» та іншими законами України, може утворювати державну установу, в структурі якої функціонують філії та уповноважені органи з питань пробації.
Державна установа безпосередньо спрямовує та координує діяльність уповноважених органів з питань пробації та будинків реінтеграції, забезпечує виконання ними законів, здійснює управління фінансовими ресурсами, майном та контролює їх використання уповноваженими органами з питань пробації та будинками реінтеграції.
Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державної установи здійснюються відповідно до законодавства. 
Персонал уповноважених органів з питань пробації складають працівники, які працюють за трудовими договорами. 
Правовий та соціальний статус персоналу державної установи, її філій та уповноважених органів з питань пробації визначається цим законом, Законом України «Про пробацію», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. 
На працівників уповноважених органів з питань пробації поширюються обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції» та частиною другою статті 22 цього Закону.
3. З метою забезпечення житлового, трудового та іншого необхідного для реінтеграції у суспільство колишніх засуджених та суб’єктів пробації, які цього потребують, у структурі уповноважених органів з питань пробації можуть утворюватись будинки реінтеграції як юридичні особи із підпорядкуванням державній установі з питань пробації. 
Положення про будинки реінтеграції затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. 

Стаття 13. Навчальні заклади пенітенціарної системи
До навчальних закладів пенітенціарної системи належать заклади вищої освіти та інші навчальні заклади, у тому числі із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку, спеціалізацію, допрофесійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу для потреб пенітенціарної системи та знаходяться у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
Навчальні заклади пенітенціарної системи створюються, реорганізовуються та ліквідуються у порядку, визначеному законодавством про освіту, з урахуванням особливостей цього закону. 
	Порядок здійснення допрофесійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу пенітенціарної системи затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
	Персонал навчальних закладів із специфічними умовами навчання, структурних підрозділів навчальних закладів із специфічними умовами навчання складають особи рядового і начальницького складу, науково-педагогічні та інші працівники

Стаття 14. Підрозділи соціально-психологічної служби
1. Підрозділи соціально-психологічної служби є структурними підрозділами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і призначені для організації проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та особами, взятими під варту, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 15. Підприємства, установи, організації пенітенціарної системи 
1. Підприємства установ виконання покарань є державними підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та здійснюють господарську діяльність та професійно-технічне навчання засуджених.
Підприємства установ виконання покарань проводять свою діяльність відповідно до законодавства з урахуванням таких особливостей: 
1) засновником підприємств установ виконання покарань є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, який затверджує їх статути; 
2) створення, реорганізація і ліквідація підприємств установ виконання покарань здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; 
3) підприємства установ виконання покарань визначають структуру управління і штатні розписи в порядку, встановленому законодавством; 
4) керівники підприємств установ виконання покарань призначаються на посаду на умовах контракту та звільняються з посади відповідно до законодавства; 
5) трудові відносини засуджених регулюються законодавством про працю з урахуванням вимог кримінально-виконавчого законодавства; 
6) свою діяльність підприємства установ виконання покарань планують з урахуванням можливості організації професійно-технічного навчання, формування трудових навичок у засуджених; 
7) підприємствам установ виконання покарань створюються сприятливі умови в залученні до виготовлення продукції (виконання окремих видів робіт, надання послуг) для регіональних потреб; 
8) підприємства установ виконання покарань мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів з питань оподаткування; 
9) підприємства установ виконання покарань не можуть бути засновниками суб'єктів господарювання, щодо них не може бути порушено провадження у справі про банкрутство.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, може утворювати державне господарське об’єднання підприємств установ виконання покарань відповідно до закону. 
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань утворюють інші підприємства, установи та організації, що забезпечують діяльність пенітенціарної системи. 

Стаття 16. Взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування
1. Органи і установи пенітенціарної системи у процесі своєї діяльності взаємодіють з органами правопорядку та іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Розділ IІІ. ПЕРСОНАЛ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ. 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ОСОБАМИ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Стаття 17. Персонал пенітенціарної системи
1. Персонал пенітенціарної системи складають:
1) державні службовці;
2) особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи;
3) працівники, які працюють за трудовим договором.
2. Правовий статус державних службовців визначається Законом України «Про державну службу».
Правовий статус осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи визначається цим Законом, а у частині застосовування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї до засуджених та/або осіб, узятих під варту, застосовування в межах компетенції поліцейських заходів примусу, на підставах та в порядку, визначених Законом України «Про Національну поліцію».
3. Особами рядового і начальницького складу пенітенціарної системи є персонал, який несе службу в територіальних органах з питань виконання кримінальних покарань, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, а також персонал навчальних закладів пенітенціарної системи та їх структурних підрозділів із специфічними умовами навчання, що здійснює підготовку, спеціалізацію, допрофесійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу для потреб пенітенціарної системи. 
4. Персонал пенітенціарної системи після призначення на посаду або після переведення на іншу посаду має у найкоротші строки пройти відповідну підготовку в навчальному закладі пенітенціарної системи з виконання своїх загальних і конкретних обов’язків та задати кваліфікаційні іспити (заліки). Протягом усього терміну перебування на посаді в пенітенціарній системі персонал зобов’язаний систематично підвищувати свою професійну компетентність, у тому числі на курсах підвищення кваліфікації.

Стаття 18. Служба в пенітенціарній системі
1. Служба в пенітенціарній системі є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я, віком і кваліфікацією громадян України. 
2. Час проходження служби в пенітенціарній системі зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
3. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, у тому числі слухачі та курсанти навчальних закладів із специфічними умовами та які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних, на час служби в пенітенціарній системі знімаються з такого обліку і перебувають у кадрах пенітенціарної системи.

Стаття 19. Правове регулювання служби в пенітенціарній системі
1. Проходження служби в пенітенціарній системі регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 20.. Підготовка персоналу пенітенціарної системи
1.	Підготовка фахівців за державним замовленням у навчальних закладах із специфічними умовами навчання (структурних підрозділах навчальних закладів із специфічними умовами навчання), закладах вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, які здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи, проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який укладається між навчальним закладом, відповідним органом пенітенціарної системи та особою, яка навчається.
Контракт про здобуття освіти укладається громадянами України, які зараховані до навчальних закладів із специфічними умовами навчання (структурних підрозділів навчальних закладів із специфічними умовами навчання), закладів вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, які здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи.
Типова форма контракту про здобуття освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
2.	Розподіл випускників навчальних закладів із специфічними умовами навчання (структурних підрозділів навчальних закладів із специфічними умовами навчання), закладів вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, що здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням здійснюється комісіями з персонального розподілу з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності.
3.	Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до навчальних закладів із специфічними умовами навчання (структурних підрозділів навчальних закладів із специфічними умовами навчання), закладів вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, які здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи, а також порядок персонального розподілу випускників таких навчальних закладів затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
4.	Особи, які навчаються за державним замовленням у навчальних закладах із специфічними умовами навчання (структурних підрозділах навчальних закладів із специфічними умовами навчання), закладах вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, які здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи, у разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення через хворобу – за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в пенітенціарній системі, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, а також особи, звільнені зі служби в пенітенціарній системі протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення через хворобу – за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в пенітенціарній системі, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, відшкодовують центральному органу  виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, витрати, пов’язані з їх утриманням у навчальному закладі. 
Порядок відшкодування зазначених у цій статті витрат визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі відмови від добровільного відшкодування зазначених у цій статті витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Стаття 21. Вимоги до кандидатів на посади осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
	На службу в пенітенціарній системі можуть бути прийняті громадяни України, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, придатні до служби за станом здоров’я та вільно володіють українською мовою.

Кваліфікаційні вимоги до посад рядового та начальницького складу пенітенціарної системи встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
	На службу в пенітенціарній системі не можуть бути прийняті особи, які не пройшли медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності.
4. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров’я на службу в пенітенціарній системі не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною другою статті 22 цього Закону, а також особи які:
1) відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень, визначених законом та/або від складання передбаченої цим Законом Присяги;
2) проходили службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах і звільнені за вчинки, що дискредитують зазначені органи.

Стаття 22. Обмеження, пов’язані зі службою в пенітенціарній системі
1. На осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи поширюються обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції», цим та іншими законами України.
2. Не може бути особою рядового і начальницького складу пенітенціарної  системи:
1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;
3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;
4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;
5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної, спеціальної службової перевірки  або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;
7) особа, громадянство якої припинено, особа, яка має громадянство (підданство) іноземної держави або держав, особа без громадянства;
8) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу.
3. За особами рядового і начальницького складу пенітенціарної системи зберігаються всі права, визначені для громадян України Конституцією та законами України, крім обмежень, встановлених цим та іншими законами України.
4. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи не можуть бути членами політичної партії.
5. В органах і установах пенітенціарної системи відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії» можуть утворюватися професійні спілки.  
Професійні спілки здійснюють представництво та захист трудових, службових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки органів і установ пенітенціарної системи в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян. 
Організація персоналом пенітенціарної системи страйків та участь у їх проведенні забороняються.
6. Не допускається призначення на посади рядового і начальницького складу осіб, які будуть прямо підпорядковані близькій особі.
7. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини шостої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про це керівника органу чи установи та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк.
Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник органу чи установи повинен вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник органу чи установи може перемістити або перевести особу рядового і начальницького складу за його згодою на іншу вакантну посаду в цьому чи в іншому органі чи установі. У разі неможливості переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
8. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини сьомої цієї статті, керівник органу чи установи несе відповідальність, встановлену законом.
9. Особи, які не повідомили керівника органу чи установи про обставини, зазначені у частині шостій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом.

Стаття 23. Добір на посади осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
1. Добір на посади осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи здійснюється шляхом:
	вступу на службу в пенітенціарній системі;
	переміщення особи рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи на іншу посаду рядового чи начальницького складу у тому ж органі або установі пенітенціарної системи;
	переведення особи рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи на посаду особи рядового чи начальницького складу до іншого органу або установи пенітенціарної системи.

2. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи призначаються на посади безстроково (до досягнення граничного віку), крім випадків, коли призначення на посаду здійснюється на підставі контракту або для зайняття тимчасово вакантної посади.

Стаття 24. Документальне оформлення проходження служби в пенітенціарній системі
1. Рішення з питань вступу, переміщення, інших питань проходження та припинення служби в пенітенціарній системі приймаються на підставі відповідних документів та оформлюються письмовими наказами по особовому складу, які видаються  керівниками органів і установ пенітенціарної системи в межах повноважень та відповідно до вимог, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
Проходження служби осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи відображається в особовій справі.
2. Порядок формування та ведення особових справ осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики  у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 25. Вступ на службу в пенітенціарну систему

1. Вступом на службу в пенітенціарну систему є призначення на посади рядового і начальницького складу пенітенціарної системи осіб, які безпосередньо перед таким призначенням не перебувають на посадах осіб рядового або начальницького складу пенітенціарної системи.
2. Вступ на службу в пенітенціарну систему на посади рядового начальницького складу здійснюється за результатами спеціальної та спеціальної службової перевірки стосовно особи, яка претендує на відповідну посаду, за умови відповідності положенням статей 21, 22 цього Закону.
3. Вступ на службу в пенітенціарну систему на посади середнього та старшого начальницького складу може здійснюватися за результатами конкурсу, порядок та підстави проведення якого визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. 
4. Вступ на службу в пенітенціарну систему випускників навчальних закладів пенітенціарної системи та випускників закладів вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, які здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи, які навчалися за державним замовленням, здійснюється на підставі направлення на службу за результатами персонального розподілу.
Випускники закладів вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, які здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи, після вступу на службу в пенітенціарну систему проходять підвищення кваліфікації в навчальному закладі пенітенціарної системи.
5. Вступ на службу в пенітенціарну систему оформлюється наказом про призначення на відповідну посаду.

Стаття 26. Спеціальна перевірка стосовно персоналу пенітенціарної системи 
Стосовно осіб, які претендують на вступ на посади начальницького складу пенітенціарної системи, а також стосовно осіб рядового пенітенціарної системи у порядку просування по службі проводиться спеціальна перевірка, у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».
	Стосовно осіб, які претендують на вступ на посади рядового та начальницького складу, працівників пенітенціарної системи, проводиться спеціальна службова перевірка з метою встановлення відповідності такої особи обмеженням, пов’язаним зі службою в пенітенціарній системі.
Порядок проведення спеціальної службової перевірки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
3. Не можуть бути прийняті на службу в пенітенціарній системі особи, які не пройшли спеціальну, спеціальну службову перевірку кандидата на службу до пенітенціарної системи, або не надали згоду на її проведення.

Стаття 27. Випробування
1. З метою перевірки відповідності особи рядового чи начальницького складу займаній посаді при вступі на службу в пенітенціарну систему, переміщенні або переведенні особи рядового чи начальницького складу на вищу посаду може встановлюватись випробування строком до шести місяців.
2. Забороняється встановлення випробування особам, які навчалися за державним замовленням та призначаються на посади рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи на підставі персонального розподілу випускників навчальних закладів пенітенціарної системи та закладів вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, що здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи.
3. Рішення про встановлення випробування зазначається у наказі про призначення особи на посаду рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи.
4. У разі незгоди особи рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття відповідної посади.  
5. Якщо у період випробування особа рядового чи начальницького складу була відсутня на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких така фактично не виконувала службові обов’язки.
6. Суб’єкт призначення має право звільнити особу рядового чи начальницького складу з посади з припиненням служби в пенітенціарній системі до закінчення строку випробування у разі встановлення невідповідності займаній посаді.
7. У разі якщо строк випробування закінчився, а особу рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи не ознайомлено з наказом про  звільнення зі служби, вона вважається такою, що пройшов випробування.

Стаття 28. Присяга 
1. Особа, призначена на посаду особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи вперше, публічно складає Присягу такого змісту:
«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи та інтереси людини і громадянина, честь держави, та сумлінно виконувати свої обов’язки».
2. Особа виголошує Присягу у присутності інших осіб з числа осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення.


Стаття 29. Переміщення по службі в пенітенціарній системі 
1. Переміщенням по службі в пенітенціарній системі є призначення   особи рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи за її згодою на іншу посаду рядового чи начальницького складу у тому ж органі або установі пенітенціарної системи.
2. Переміщення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи здійснюється:
1) на вищу посаду у порядку просування по службі;
2) на рівнозначні посади:
за ініціативою особи рядового або начальницького складу;
у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією органу або установи;
3) на нижчі посади:
за ініціативою особи рядового або начальницького складу;
у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією органу або установи в разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;
за станом здоров’я – на підставі рішення військово-лікарської комісії;
через службову невідповідність – на підставі результатів атестації з урахуванням професійних і особистих якостей;
у порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення – звільнення з посади відповідно до Дисциплінарного статуту пенітенціарної системи;
4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до навчального закладу із специфічними умовами навчання, на денну форму навчання, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання.
Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом передбачене вище спеціальне звання, а у разі рівнозначності спеціальних знань — посада з вищим посадовим окладом.
Переміщення осіб рядового і начальницького складу здійснюється за їх письмовою згодою (ініціативою) на підставі наказу відповідного керівника органу або установи пенітенціарної системи.
	Особа рядового або начальницького складу, переміщена з вищої посади на нижчу посаду у подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, визначених цим Законом, а звільнена з посади в дисциплінарному порядку, – після зняття дисциплінарного стягнення.
	Не допускається переміщення осіб рядового і начальницького складу жіночої статі за ініціативою керівника відповідного органу чи установи на посади, нижчі ніж ті, які вони займали, з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю дітей віком до трьох років (до шести років – за медичними показниками), або у зв’язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів.


Стаття 30. Переведення по службі в пенітенціарній системі 
1. Переведенням по службі в пенітенціарній системі є призначення особи рядового чи начальницького складу пенітенціарної системи на посаду особи рядового чи начальницького складу до іншого органу або установи пенітенціарної системи.
2. Переведення по службі в пенітенціарній системі здійснюється:
1) на вищу посаду у порядку просування по службі;
2) на рівнозначну посаду – за згодою особи рядового або начальницького складу;
	на нижчу посаду  - за ініціативою особи рядового або начальницького складу.

	Особа рядового або начальницького складу, переведена  з вищої посади на посаду, нижчу ніж ту, яку вона займала, у подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, визначених цим Законом.

 Переведенням по службі в пенітенціарній системі також є призначення випускників навчальних закладів пенітенціарної системи із специфічними умовами навчання (структурних підрозділів навчальних закладів пенітенціарної системи із специфічними умовами навчання), закладів вищої освіти, що діють згідно з виданою відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, в котрих функціонують структурні підрозділи, що здійснюють підготовку персоналу пенітенціарної системи, яке здійснюється  на підставі направлення на службу за результатами персонального розподілу безпосередньо після закінчення навчання в цих навчальних закладах шляхом видання наказу.
Переведення осіб рядового і начальницького складу по службі в пенітенціарній системі здійснюється за згодою (ініціативою) такої особи та за згодою керівників відповідних органів та установ пенітенціарної системи.
	Переведення осіб рядового і начальницького складу по службі в пенітенціарній системі оформляється наказом про звільнення із займаної посади і направлення для подальшого проходження служби до іншого органу чи установи пенітенціарної системи та наказу про призначення на посаду в органі чи установі пенітенціарної системи, до якого переводиться особа рядового і начальницького складу.


Стаття 31. Контракт про проходження служби 
1. Прийняття на посади осіб начальницького складу - керівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів здійснюється на підставі контракту про проходження служби та наказу про призначення на відповідну посаду. 
	Контракт про проходження служби – це письмовий договір, що укладається відповідно до вимог цієї статті між громадянином України та суб’єктом призначення, в якому встановлюються строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації служби, підстави та умови розірвання контракту, в тому числі дострокового.

 Контракт про проходження служби укладається на підставах і в порядку, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
	Типову форму контракту про проходження служби затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 32. Службове сумісництво осіб рядового і начальницького складу
1. Особам рядового і начальницького складу забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Стаття 33. Перебування осіб рядового і начальницького складу у розпорядженні
1. Зарахування осіб рядового і начальницького складу наказами по особовому складу в розпорядження органів чи установ для подальшого проходження служби під керівництвом посадових осіб, уповноважених призначати на посади, допускається у разі:
1) звільнення особи рядового чи начальницького складу з посади у зв’язку з виконанням дисциплінарного стягнення, якщо до кінця визначеного строку виконання дисциплінарного стягнення не вирішено питання про подальше проходження нею служби;
2) застосування до особи рядового чи начальницького складу тримання під вартою як запобіжного заходу;
3) якщо особа рядового чи начальницького складу відсутня за місцем проходження служби та за місцем проживання і більше десяти днів близьким родичам невідомо, де вона перебуває, – до повернення такої особи (у разі неприйняття іншого рішення про подальше проходження нею служби) або до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою;
4) скорочення штатних посад, що займають особи рядового чи начальницького складу, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до шестирічного віку – за медичними показниками), якщо немає можливості перемістити таких осіб на вакантні посади, – до закінчення відпустки по догляду за дитиною.
2. Особи рядового чи начальницького складу звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами керівників, уповноважених призначати на такі посади.
3. Особи рядового чи начальницького складу, які зараховані в розпорядження відповідно до пунктів 1–2 частини першої цієї статті, продовжують проходити службу згідно із законом, виконуючи обов’язки служби відповідно до тимчасових функціональних обов’язків, визначених керівником відповідного органу чи установи, з урахуванням попередніх посад, які обіймала така особа, рівня його знань та професійного досвіду.
4. Призначення на посади осіб рядового чи начальницького складу, які перебувають у розпорядженні, проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади і зарахування в розпорядження, крім випадків, визначених пунктами 3-5 частини першої цієї статті.
5. До строку, зазначеного в частині четвертій цієї статті, не входить час перебування особи рядового чи начальницького складу на стаціонарному лікуванні. Сукупний строк призначення на посади осіб рядового чи начальницького складу, які перебувають у розпорядженні, не повинен перевищувати 120 календарних днів.
6. Особу рядового чи начальницького складу, яку звільнено з посади і зараховано в розпорядження, вважається такою, що перебуває в розпорядженні відповідного органу чи установи, з дня, що настає за днем звільнення з посади, до дня, з якого вона почне виконувати обов’язки за новою посадою, на яку її призначено, або до дня зарахування в розпорядження іншого органу чи установи для подальшого проходження там служби.

Стаття 34. Порядок тимчасового виконання обов’язків особами рядового і начальницького складу
1. У зв’язку зі службовою необхідністю на особу рядового чи начальницького складу, яка займає штатну посаду в цьому ж органі або установі пенітенціарної системи, може бути покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою посадою, а саме:
1) вакантною – за його згодою;
2) невакантною – у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення чи відсторонення від посади особи рядового чи начальницького складу, яка займає таку посаду, незалежно від її згоди.
2. Тимчасове виконання обов’язків покладається на особу рядового чи начальницького складу письмовим наказом керівника органу чи установи, який уповноважений призначати на відповідну посаду згідно з цим Законом.
3. Для тимчасового заміщення посад, що займають особи рядового чи начальницького складу, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до шестирічного віку – за медичними показниками), на період перебування в таких відпустках керівники органів чи установ можуть призначати на ці посади інших осіб рядового чи начальницького складу.

Стаття 35. Спеціальні звання 
1. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи присвоюються такі спеціальні звання:
Рядовий склад пенітенціарної системи:
рядовий внутрішньої служби 
Молодший начальницький склад пенітенціарної системи:
старший сержант внутрішньої служби
прапорщик внутрішньої служби
Середній начальницький склад пенітенціарної системи:
молодший лейтенант внутрішньої служби
лейтенант внутрішньої служби
старший лейтенант внутрішньої служби
капітан  
Старший начальницький склад пенітенціарної системи:
майор внутрішньої служби
підполковник внутрішньої служби
полковник внутрішньої служби
Вищий начальницький склад:
генерал-майор внутрішньої служби 
генерал-лейтенант внутрішньої служби 
генерал-полковник внутрішньої служби 
2. Порядок присвоєння та позбавлення спеціальних звань осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. 
Граничні спеціальні звання молодшого, середнього та старшого начальницького складу пенітенціарної системи за штатними посадами встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.
Граничні спеціальні звання вищого начальницького складу за штатними посадами встановлюються Президентом України.
3. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи мають право на носіння однострою, зразки предметів якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 36. Стаж служби (роботи)
1. Стаж служби в пенітенціарній системі дає право на встановлення особам рядового і начальницького складу надбавки за вислугу років.
2. До стажу служби осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються:
1) військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту; 
2) служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);
3) час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;
4) служба в Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;
5) час виконання депутатських повноважень, роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, Державній кримінально-виконавчій службі України, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції;
6) час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;
7) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;
8) дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;
9) військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
10) час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом, за переліком посад і на умовах, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
11) час навчання у військово-навчальних закладах (військових ліцеях) у період з 12 травня 1992 року по 31 липня 1999 року відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 24 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (в редакції Закону від 25 березня 1992 року);
12) служба в Національній поліції України.
3. До стажу служби для встановлення надбавки за вислугу років особам середнього, старшого і вищого начальницького складу пенітенціарної системи додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік навчання за шість місяців служби.
4. Порядок обчислення вислуги років, безперервної роботи (служби) та виплати надбавки за безперервну роботу (службу) у пенітенціарній системі встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 37. Службові розслідування
1. Відносно осіб рядового чи начальницького складу може бути проведено службове розслідування в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 38. Відсторонення особи рядового чи начальницького складу від виконання службових обов’язків (посади)
1. Особа рядового чи начальницького складу може бути відсторонена від виконання службових обов’язків у випадку проведення щодо неї службового розслідування або здійснення кримінального провадження.
2. Про відсторонення особи  рядового чи начальницького складу видається наказ, в якому зазначається конкретний період відсторонення, що не може перевищувати періоду проведення службового розслідування.  
3. Відсторонення осіб рядового і начальницького складу від виконання службових обов’язків є тимчасовим недопущенням до виконання обов’язків за займаною посадою.
4. За особою, відстороненою від виконання службових обов’язків, зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй визначені до відсторонення, крім премії.
5. Протягом періоду, коли особу рядового і начальницького складу відсторонено від виконання службових обов’язків, призначення такої особи на будь-яку іншу посаду заборонено.
6. У разі якщо особу рядового і начальницького складу, відсторонену від виконання службових обов’язків, звільнено зі служби у період відсторонення, вона вважається такою, що була відсторонена від виконання службових обов’язків до дня звільнення зі служби.

Стаття 39. Відрядження осіб рядового і начальницького складу до інших державних (міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на службі в пенітенціарній системі
1. Особи рядового і начальницького складу за їхньою згодою можуть бути відряджені до інших органів державної влади, установ та організацій із залишенням на службі в пенітенціарній системі, зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені особами рядового і начальницького складу в державних органах, установах та організаціях, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. У разі потреби в особах рядового і начальницького складу для заміщення вакантних посад у державних органах, установах та організаціях керівники таких органів державної влади, установ та організацій надсилають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати особи рядового і начальницького складу для зайняття таких посад.
3. Рішення про відрядження осіб рядового і начальницького складу приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.
4. Відрядження оформлюється на підставі запиту керівника іншого державного органу, установи, організації, рапорту особи рядового і начальницького складу та відповідного подання його прямого керівника.
5. Про призначення відряджених осіб рядового і начальницького складу на посади керівники відповідних органів державної влади, установ та організацій мають письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.
6. Звільнення з посад відряджених осіб рядового і начальницького складу здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи, організації з подальшим направленням їх у розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.
7. За службової потреби центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань може в будь-який час відкликати з державного органу, установи чи організації відряджених осіб рядового і начальницького складу, повідомивши за місяць про таке відкликання керівника відповідного державного органу, установи чи організації з наданням відповідної заміни.
8. Звільнені з посади відряджені особи рядового і начальницького складу мають бути направлені в місячний строк у розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, з приписом, службовою характеристикою та наказом про звільнення з посади.
До зазначеного строку не включається час перебування особи рядового і начальницького складу у відпустці, відрядженні, на лікарняному.
9. Після повернення в розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, особа рядового і начальницького складу має бути призначена на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня його освіти, фізичної підготовки та стану здоров’я.
10. За відрядженими до органів державної влади, установ та організацій особами рядового і начальницького складу та членами їхніх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом для такої категорії осіб.
11. Нагородження (заохочення) осіб рядового і начальницького складу, відряджених до органів державної влади, установ і організацій, державними нагородами та відомчими відзнаками здійснюється на загальних підставах за поданням керівника державного органу, установи, організації, до яких вони відряджені.

Стаття 40. Атестація осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи 
1. Атестація осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, кваліфікаційного рівня на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності займаним посадам, зміцнення дисципліни та дотримання законності, а також перспектив подальшого проходження служби.
2. Атестація  осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи може проводитись періодично та індивідуально.
3. Періодична атестація  осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи проводиться раз на три роки.
Рішення про проведення періодичної атестації приймається центральним органом виконавчої влади, що державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. 
4. Індивідуальна  атестація осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи проводиться за рішенням керівників відповідних органів і установ, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. 
5. За результатами атестації  приймається одне з таких рішень:
1) відповідає займаній посаді; 
2) відповідає займаній посаді та може бути рекомендований на вищу посаду;
3) відповідає займаній посаді за певних умов; 
4) не відповідає займаній посаді та підлягає звільненню з посади;
5) не відповідає займаній посаді та  підлягає звільненню зі служби через службову невідповідність.
6. Атестація  проводиться атестаційними комісіями органів (установ), що створюються їх керівниками.
7. Порядок проведення атестації  осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 41. Відповідальність та заохочення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
1. У разі вчинення протиправних діянь особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.
2. Підстави та порядок притягнення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до них заохочень визначаються Дисциплінарним статутом пенітенціарної системи, що затверджується законом.

Стаття 42. Граничний вік перебування на службі в пенітенціарній системі
1.	Граничний вік перебування на службі в пенітенціарній системі становить 60 років.
2. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які досягли граничного віку перебування на службі в пенітенціарній системі, мають бути звільнені зі служби.
3. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати осіб на посади рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, можуть залишити на службі таких осіб за їхньою згодою понад граничний вік перебування на службі в пенітенціарній системі, але не більше ніж на 5 років, виключно у разі якщо така особа має високі професійні знання і досвід практичної роботи на займаній посаді та визнана придатною за станом здоров’я для проходження служби.

Стаття 43. Підстави для припинення служби в пенітенціарній системі
1. Служба в пенітенціарній системі припиняється:
	у разі втрати права на службу або його обмеження;

 за ініціативою особи рядового і начальницького складу;
за ініціативою суб’єкта призначення;
у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін;
	у разі досягнення особою рядового і начальницького складу граничного віку проходження служби;
	у разі закінчення строку, на який особа була призначена на посаду рядового чи начальницького складу пенітенціарної система;
з підстав, передбачених контрактом;
у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
2. Припинення служби в пенітенціарній системі оформлюється наказом про звільнення особи рядового чи начальницького складу з посади з припиненням служби в пенітенціарній системі.
3. Днем звільнення зі служби в пенітенціарній системі вважається день видання наказу про звільнення або дата, зазначена в наказі про звільнення.
День звільнення вважається останнім днем служби.

Стаття 44. Припинення служби в пенітенціарній системі у разі втрати права на службу або його обмеження
1. Підставами для припинення служби у зв’язку із втратою права на службу або його обмеження є:
1) припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України;
2) набуття громадянства іншої держави;
3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення особи рядового і начальницького складу до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи рядового і начальницького складу за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави;
5) наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, передбаченому статтею 22 цього Закону.
2. У випадках, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити особу рядового і начальницького складу у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом, а у випадку, зазначеному у пункті 5 частини першої цієї статті, - у порядку, визначеному статтею 22 цього Закону.

Стаття 45. Припинення служби в пенітенціарній системі за ініціативою особи рядового і начальницького складу 
1. Особа рядового і начальницького складу має право звільнитися зі служби за власним бажанням.
2. Особа рядового і начальницького складу може бути звільнена за вислугою строку служби, якщо вона не виявляє бажання продовжувати службу.
3. Особа рядового і начальницького складу може бути звільнена у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших органів, установ, організацій, робота в яких не є службою в пенітенціарній системі.

Стаття 46. Припинення служби в пенітенціарній системі за ініціативою суб’єкта призначення
1. Підставами для припинення служби в пенітенціарній системі за ініціативою суб’єкта призначення є:
1) ліквідація органу чи установи пенітенціарної системи;
2) скорочення чисельності або штату, реорганізація органу чи установи пенітенціарної системи у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої посади в цьому органі або установі;
3) встановлення невідповідності особи рядового і начальницького складу займаній посаді протягом строку випробування;
4) за результатами атестації;
5) у порядку виконання дисциплінарного стягнення у виді звільнення зі служби в пенітенціарній системі.

Стаття 47. Припинення служби в пенітенціарній системі у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
1. Підставами для припинення служби в пенітенціарній системі у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є:
1) поновлення на посаді особи рядового і начальницького складу, яка раніше її займала;
2) неможливість виконання особою рядового і начальницького складу службових обов’язків за станом здоров’я за наявності висновку військо-лікарської комісії;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи;
4) визнання особи рядового і начальницького складу безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) обрання на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
6) смерть особи рядового і начальницького складу.

Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ОСІБ РЯДОВОГО  І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Стаття 48. Повноваження осіб рядового і начальницького складу  пенітенціарної системи
1. Права і обов’язки персоналу пенітенціарної системи визначаються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та  посадовими інструкціями. 
2. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи зобов’язані:
1) виконувати покарання відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, а також тримання під вартою відповідно до вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення»;
2) забезпечувати дотримання прав і свобод засуджених та осіб, узятих під варту, а також суб’єктів пробації, недопущення необґрунтованих обмежень прав і свобод осіб;
3) виконувати вироки, постанови і ухвали суду, а також рішення прокурора, органу досудового розслідування; 
4) здійснювати охорону, забезпечувати правопорядок та додержання вимог режиму, правил внутрішнього розпорядку в установах пенітенціарної системи; 
5) забезпечувати безпеку засуджених та осіб, узятих під варту, персоналу і інших осіб, які перебувають на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;
6) застосувати передбачені законом засоби соціальної реабілітації та реінтеграції до засуджених; 
7) сприяти трудовому та побутовому влаштуванню осіб, звільнених від відбування покарання, та їх соціальній адаптації;
8) забезпечувати виконання актів амністії та помилування;
9) здійснювати реєстрацію засуджених та осіб, узятих під варту, їх фотографування, звукозапис, відеозйомку та дактилоскопіювання;
10) створювати належні умови для тримання засуджених та осіб, узятих під варту, їх комунально-побутового і медико-санітарного забезпечення;
11) організовувати загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених та залучення їх до праці;
12) забезпечувати додержання вимог законодавства з охорони державної таємниці, праці та навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду і правил пожежної безпеки;
13) реалізовувати систему заходів досудової, наглядової та пенітенціарної пробації відповідно до вимог Закону України «Про пробацію».
3. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи під час виконання покладених на нього обов’язків уповноважені:
1) вимагати від засуджених та осіб, узятих під варту, інших осіб, які перебувають на території та в приміщеннях органів і установ пенітенціарної системи, додержання вимог закону; 
2) проводити огляд і обшук засуджених та осіб, узятих під варту, та їх речей, огляд інших осіб та їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на територіях установ виконання покарань, слідчих ізоляторах, підприємств, установ, організацій пенітенціарної системи і на прилеглих до них територіях, на яких установлені режимні вимоги, а також вилучати заборонені для використання на цих територіях і приміщеннях речі та документи;
3) застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до засуджених та осіб, узятих під варту, якщо вони чинять фізичний опір персоналу пенітенціарної системи, не виконують його законні вимоги, проявляють непокору, беруть участь у груповому порушенні громадського порядку чи масових заворушеннях, захопленні заручників або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під охорони, запобігання завданню шкоди іншим особам або самим собі відповідно до законодавства;
4) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту на прилеглих до установ виконання покарань, слідчих ізоляторів територіях, не допускати осіб на ці території або зобов’язувати їх там залишатися чи покинути ці території з метою додержання вимог режиму, захисту життя і здоров’я осіб;
5) одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадських об’єднань відомості, матеріали та іншу допомогу, необхідні для виконання покладених завдань;
6) запроваджувати в установленому законом порядку режим особливих умов в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, застосовувати інші заходи, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення;
8) залучати персонал медичних закладів для проведення огляду та призначення медичне обстеження засуджених та осіб, узятих під варту, з метою виявлення фактів вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших засобів, що одурманюють;
9) використовувати засоби масової інформації для повідомлення про осіб, які ухиляються від відбування покарання;
10) здійснювати інші повноваження, передбачені законами.

Стаття 49. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї персоналом пенітенціарної системи.
1. До засуджених та осіб, узятих під варту, якщо вони чинять фізичний опір персоналу пенітенціарної системи, злісно не виконують його законні вимоги, проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, захваті заручників або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під варти з метою припинення вказаних протиправних дій, а також запобігання заподіянню цими особами шкоди оточенню або самим собі застосовуються фізичний вплив (сила), спеціальні засоби, гамівна сорочка та вогнепальна зброя. 
Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя не повинні застосовуватись в якості покарання. 
2. Особи рядового і начальницького складу підрозділів безпеки пенітенціарної системи уповноважені застосовувати вогнепальну зброю в межах компетенції на підставах, що передбачені цим Законом.  
Повноваження на застосовування вогнепальної зброї виникають, коли будь-які особи несанкціоновано перетинають лінію охорони, якою є межа об’єкта, що охороняється (при переміщенні – умовна лінія). 
Лінією охорони є межа об’єкта, що визначена з урахуванням особливостей розташування та конфігурації кожного об’єкта установи виконання покарань та слідчого ізолятора, огороджена на місцевості стаціонарними загорожами та позначена попереджувальними знаками. Лінія охорони, зовнішня та внутрішня заборонені зони кожного об’єкта установи виконання покарань та слідчого ізолятора визначаються комісією територіального органу з питань виконання кримінальних покарань, зазначаються на план-схемі території установ та оголошується засудженим та особам, узятим під варту.
2. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій засуджених та осіб, узятих під варту.
3. Спеціальні засоби як заходи безпеки в пенітенціарній системі – це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для припинення правопорушень та подолання фізичної протидії з боку засуджених та осіб, узятих під варту, захисту персоналу пенітенціарної системи та інших осіб, поєднана з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів.
4. Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, гамівної сорочки та вогнепальної зброї має передувати попередження про намір використання вказаних заходів і засобів. Без попередження вказані заходи, засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю персоналу пенітенціарної системи або інших осіб.
Вид та інтенсивність застосування фізичного впливу та спеціальних засобів визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка його вчинила.
5. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними групового або збройного нападу, який загрожує життю і здоров’ю персоналу пенітенціарної системи чи інших осіб, або збройного опору, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. 
До засуджених неповнолітніх і жінок гамівна сорочка не застосовується.
6. Якщо застосування заходів фізичного впливу уникнути неможливо, вони не повинні перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на персонал пенітенціарної системи повноважень, і мають зводитися до завдання найменшої шкоди здоров’ю правопорушників. У разі необхідності персонал пенітенціарної системи зобов’язаний негайно надати медичну допомогу потерпілим.
7. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів, гамівної сорочки та вогнепальної зброї персонал пенітенціарної системи повинен доповісти рапортом прямому начальнику. 
Про кожний випадок застосування фізичної сили, спеціальних засобів, гамівної сорочки та вогнепальної зброї з підстав, зазначених у частині першій цієї статті та пов’язаних із вчиненням засудженими та особами, узятими під варту, групової непокори, масових заворушень, збройного нападу та/або опору, а також у разі захвату заручників та інших насильницьких дій, втечі з-під варти негайно повідомляється прокурор та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
8. Види та порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, гамівної сорочки і вогнепальної зброї персоналом пенітенціарної системи визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Розділ V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Стаття 50. Службовий час і час відпочинку осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
1. Особливий характер служби в пенітенціарній системі містить такі спеціальні умови для осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи:
1) службу у вихідні, святкові та неробочі дні;
2) службу позмінно;
3) службу з нерівномірним графіком;
4) службу в нічний час.
2. Розподіл службового часу особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи визначається розпорядком дня, який затверджується керівником територіального органу з питань виконання кримінальних покарань, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, навчального закладу.
3. Для осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи установлюється п’ятиденний робочий тиждень загальною тривалістю сорок годин з двома вихідними днями.
4. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всіх осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, крім осіб, залучених до виконання службових обов’язків. Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня. Залучення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи до виконання службових обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється у порядку черговості.
5. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які виконують службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім осіб, які працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається протягом двох наступних місяців.
6. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи протягом робочого дня у вільний від виконання службових обов’язків час за бажанням може надаватися психологічний супровід та душпастирська допомога психологами та капеланами установи виконання покарань або слідчого ізолятора.

Стаття 51. Відпустки осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
1. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи надаються чергові оплачувані відпустки в порядку та тривалістю, визначених цим Законом.
2. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи надаються також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження грошового забезпечення та інші види відпусток відповідно до законодавства.

Стаття 52. Обчислення тривалості відпусток особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи 
1. Тривалість відпусток осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи обчислюється подобово. Святкові та неробочі дні до тривалості відпусток не включаються.
2. Тривалість чергової основної оплачуваної відпустки осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи становить тридцять діб.
3. За кожний повний календарний рік служби після досягнення п’ятирічного стажу служби особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи надається дві доби додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як двадцять діб.
4. Тривалість чергової відпустки у році вступу на службу в пенітенціарну систему обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожен повний місяць служби.
5. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи дозволяється, за бажанням, використовувати відпустку частинами, за умови, що одна частина має бути не менше 5 діб. 
6. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які захворіли під час чергової відпустки, після одужання відпустка продовжується на кількість невикористаних діб або переноситься на інший період. Продовження відпустки здійснюється наказом керівника, який надав її, на підставі відповідного документа, засвідченого у визначеному законом чи іншим нормативно-правовим актом порядку.
7. При звільненні осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи проводиться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року.
8. За невикористані за період проходження служби відпустки особами рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які звільняються з пенітенціарної системи, виплачується грошова компенсація у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. 
9. У разі крайньої необхідності, якщо існує загроза безпеці та порядку в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, допускається відкликання із чергової відпустки осіб рядового і начальницького складу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, а також територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань.
За бажанням осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи невикористана частина відпустки може бути приєднана до чергової відпустки на наступний рік.
Невикористана частина відпустки за власним бажання особи, що була з неї відкликана, надається у інші дні календарного року або приєднується до чергової відпустки на наступний рік.

Стаття 53. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи 
1. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в пенітенціарній системі та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
2. Розмір посадового окладу осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи встановлюється не нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, визначеної Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
3. Умови та структура грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України, а порядок виплати грошового забезпечення визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
4. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи індексується відповідно до законодавства.

Стаття 54. Медичне обслуговування осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи 
1. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи гарантується безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я пенітенціарної системи, а також Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання пенітенціарної системи.
2. У разі відсутності за місцем проходження служби (роботи), місцем проживання або тимчасового перебування особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи закладів охорони здоров’я, визначених у частині першій цієї статті, чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я.
3. У разі відсутності спеціального медичного обладнання, медичних працівників, спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров’я, визначених у частині першій цієї статті, або за наявності медичних показань цих закладів охорони здоров’я, бюджетних асигнувань особа рядового і начальницького складу пенітенціарної системи може бути направлена за висновком відповідного закладу охорони здоров’я на обстеження або лікування до іншого закладу охорони здоров’я або іноземного закладу охорони здоров’я за рахунок коштів пенітенціарної системи.
4. Члени сімей осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років), а також члени сімей осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в пенітенціарній системі, мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я, визначених частиною першою цієї статті.
5. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, пенсіонери з числа осіб рядового та начальницького складу пенітенціарної системи та Державної кримінально-виконавчої служби України, члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) мають право на пільгове реабілітаційне, санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах пенітенціарної системи за рахунок бюджетних коштів, визначених на утримання пенітенціарної системи в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
6. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, пенсіонери з числа осіб рядового та начальницького складу пенітенціарної системи та Державної кримінально-виконавчої служби України, сплачують 
25 відсотків, а члени їхніх сімей – 50 відсотків собівартості путівки в таких закладах та інших відповідних закладах, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
7. Члени сімей осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи та Державної кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) під час проходження служби в пенітенціарній системі, мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування та оздоровлення один раз на два роки. До таких членів сімей належать: дружина (чоловік), якщо вона (він) не одружилися вдруге, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років, а також діти – інваліди з дитинства (незалежно від віку).
8. Громадяни України з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку зі скороченням штату органів та установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів, пенсіонери з числа осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи та Державної кримінально-виконавчої служби України, члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років) мають право на медичне обслуговування на умовах і в закладах охорони здоров’я визначених цією статтею.
9. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи зобов’язані щороку проходити комплексний медичний огляд (диспансеризацію), а за необхідності – цільові медичні огляди, психофізіологічні обстеження і тестування в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 55. Житлове забезпечення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
1. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи забезпечуються житлом на підставах і в порядку, визначених житловим законодавством. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які мають вислугу 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація для отримання житлового приміщення. Такі житлові приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу служби у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, за умови, якщо ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.
2. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку.
Особам, які звільнені зі служби в пенітенціарній системі і визнані інвалідами I групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків під час служби в пенітенціарній системі, або захворювання, одержаного під час проходження служби в пенітенціарній системі, і які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються позачергово.
Членам сім’ї (дружині (чоловіку), дітям незалежно від віку) особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, яка загинула під час виконання службових обов’язків, які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов та на момент загибелі особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у відповідному населеному пункті, житлове приміщення надається в позачерговому порядку.
3. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи та членам їхніх сімей можуть надаватися житлові приміщення в гуртожитках та службові житлові приміщення в порядку і на умовах, визначених житловим законодавством.
4. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, під час звільнення зі служби в пенітенціарній системі та з Державної кримінально-виконавчої служби України за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату залишаються на цьому обліку до одержання житла з державного житлового фонду до настання визначених законом підстав для зняття із зазначеного обліку.
5. Керівники органів та установ пенітенціарної системи мають право виплачувати особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які направлені для проходження служби і винаймають житло у відповідному населеному пункті на підставі договору житлового найму та не мають там власного житла і перебувають на квартирному обліку, компенсацію за найм у розмірі, що не перевищує трьох мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного календарного року, у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
6. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які мають вислугу не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого законодавством порядку.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві співробітникам, батькам та членам сімей працівників, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження служби, а також звільненим зі служби особам, які стали інвалідами внаслідок проходження служби у відповідності до законодавства, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.
7. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, які мають вислугу 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на відповідні цілі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Такий кредит надається тільки один раз протягом усього часу проходження ним служби.

Стаття 56. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
1. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи (далі – одноразова грошова допомога) є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за цим Законом мають право на її отримання, у разі:
1) загибелі особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, що настала внаслідок протиправних дій третіх осіб, або під час учинення дій, спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, чи в ході участі в антитерористичній операції, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
2) смерті особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, що настала під час проходження ним служби в пенітенціарній системі;
3) встановлення особі рядового і начальницького складу пенітенціарної системи інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань пенітенціарної системи відповідно до цього Закону, чи участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, протягом шести місяців після звільнення його з пенітенціарної системи внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;
4) встановлення особі рядового і начальницького складу пенітенціарної системи інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним служби в пенітенціарній системі, протягом шести місяців після звільнення його з пенітенціарної системи внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;
5) отримання особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням повноважень та основних завдань пенітенціарної системи відповідно до цього Закону, чи участі в антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, наслідком якого є часткова втрата працездатності без встановлення йому інвалідності;
6) отримання особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із проходженням служби в пенітенціарній системі, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності.
2. Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Стаття 57. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги
1. У випадках, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 56 цього Закону, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблої (померлої) особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи. 
2. Члени сім’ї та батьки загиблої (померлої) особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.
Стаття 58. Розміри одноразової грошової допомоги
1. Розміри одноразової грошової допомоги особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, а в разі їх загибелі (смерті) - особам, які за цим Законом мають право на її отримання, визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у якому встановлена втрата працездатності, інвалідності або відбулася загибель (смерть):
1) загибелі (смерті) особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи (пункт 1 частини першої статті 56 цього Закону) – 500 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
2) смерті особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи (пункт 2 частини першої статті 56 цього Закону) – 250 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
3) встановлення особі рядового і начальницького складу пенітенціарної системи інвалідності (пункт 3 частини першої статті 56 цього Закону):
а) I групи – 250 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
б) II групи – 200 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
в) III групи – 150 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
4) встановлення особі рядового і начальницького складу пенітенціарної системи інвалідності (пункт 4 частини першої статті 56 цього Закону):
а) I групи – 120 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
б) II групи – 90 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
в) III групи – 70 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
5) отримання особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи поранення (контузії, травми або каліцтва) (пункт 5 частини першої статті 56 цього Закону) – у розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
6) отримання особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи поранення (контузії, травми або каліцтва) (пункт 6 частини першої статті 56 цього Закону) – залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 70 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб.

Стаття 59. Призначення одноразової грошової допомоги
1. Встановлення інвалідності та ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи здійснюється в індивідуальному порядку державними закладами охорони здоров’я відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.
2. У разі встановлення факту настання смерті особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, а також особи, звільненої зі служби в пенітенціарній системі, внаслідок обставин, зазначених                        у пунктах 3-6 частини першої статті 56 цього Закону, якщо смерть настала протягом шести місяців після встановлення інвалідності чи травми, внаслідок отримання яких особа рядового і начальницького складу пенітенціарної системи раніше отримував одноразову грошову допомогу згідно із зазначеними пунктами, виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання, зазначеним у цьому Законі, здійснюється з вирахуванням суми допомоги, отриманої померлим.
3. У разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності особі рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, особі, звільненій зі служби в пенітенціарній системі, яка на день отримання інвалідності, визначення відсотка часткової втрати працездатності без визначення інвалідності або на день її звільнення з пенітенціарної системи займала посаду в державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботу в інтересах держави та її безпеки, із залишенням на службі в пенітенціарній системі, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів тих органів державної влади, до яких вони були відряджені.
Виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання в разі загибелі (смерті) особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, якщо особа рядового і начальницького складу пенітенціарної системи на день загибелі (смерті) займала посаду в державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботи в інтересах держави та її безпеки, із залишенням його на службі в пенітенціарній системі, здійснюється в порядку, визначеному цією статтею.
4. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у частині другій цієї статті, призначається і виплачується за останнім місцем проходження служби особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи.
5. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, визначених цим Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, визначених з різних підстав іншими законами та нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи.
6. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, визначеної цим Законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення в них такого права.
7. Особам, які проходили службу в Державній кримінально-виконавчій службі України і були звільнені зі служби до набрання чинності Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII, призначення та виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку та на умовах, визначених як для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

Стаття 60. Підстави, за яких призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються
1. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи є наслідком:
а) учинення ним діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням;
б) учинення ним протиправних дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
в) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом);
г) подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги.

Стаття 61. Безкоштовний проїзд осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи 
1. Особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи користується правом безкоштовного проїзду за службовим посвідченням всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (в тому числі метрополітеном, тролейбусами та трамваями), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами (маршрутними таксі).

Стаття 62. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи
1. Пенсійне забезпечення особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх зі служби в пенітенціарній системі здійснюються в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». При звільненні зі служби особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист». 
2. Особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи встановлюється пільговий залік вислуги років для призначення пенсії – один місяць служби за сорок днів; особам, які проходять службу в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі – один місяць служби за півтора місяця, а в установах виконання покарань, призначених для тримання і лікування інфекційних та психічно хворих засуджених – один місяць служби за два місяці за переліком посад і в порядку, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Розділ V. ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ 

Стаття 63. Фінансування пенітенціарної системи
1. Фінансування пенітенціарної системи здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.
2. З метою стабільного розвитку пенітенціарної системи запроваджується комплекс заходів, спрямованих на вирішення питань заборгованості підприємств установ виконання покарань у порядку, визначеному законом.
3. Комунальні та приватні підприємства можуть виділяти органам та підрозділам пенітенціарної системи кошти, транспорт та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для виконання завдань пенітенціарної системи.
4. Сільські, селищні, міські ради надають безоплатно органам пробації службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні засоби.

Стаття 64. Майно пенітенціарної системи
1. Майно пенітенціарної системи перебуває в державній власності та використовується виключно для забезпечення виконання її завдань як у мирний час, так і в особливий період. 
Майно пенітенціарної системи не залучається у зв’язку з введенням надзвичайного стану, під час проведення антитерористичної операції, а також в особливий період.
2. Управління майном здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, який закріплює його на праві оперативного управління або господарського відання за установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, навчальними закладами, підприємствами, установами і організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань пенітенціарної системи.
Зазначене майно не може бути предметом застави.
3. Звернення стягнення на майно пенітенціарної системи не допускається.
4. Майно пенітенціарної системи, що не використовується для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду.

Стаття 65. Землі пенітенціарної системи
1. Землями пенітенціарної системи визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності органів і установ пенітенціарної системи.
2. Землі пенітенціарної системи можуть перебувати лише в державній власності.
3. Органам і установам пенітенціарної системи для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються у постійне користування відповідно до вимог Земельного кодексу України.
4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, надані органам і установам пенітенціарної системи у постійне користування, можуть передаватись ними в оренду за результатами проведення земельних торгів. 
Продаж права оренди на земельних торгах та укладення договорів оренди щодо таких земельних ділянок здійснюються у порядку, встановленому главою 21 Земельного кодексу України та Законом України «Про оренду землі» з урахуванням особливостей, визначених статтею 66 цього Закону. 

Стаття 66. Особливості продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, віднесених до земель пенітенціарної системи, на земельних торгах та укладення договорів оренди таких земельних ділянок  
1. Організаторами земельних торгів з продажу права оренди  земельних ділянок сільськогосподарського призначення, віднесених до земель пенітенціарної системи, є органи і установи пенітенціарної системи, яким такі земельні ділянки надані в постійне користування (далі – організатори земельних торгів).
2. Переліки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, право на оренду яких підлягатиме продажу на земельних торгах, затверджуються організаторами земельних торгів за погодженням з відповідними органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 Земельного кодексу України. 
До переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, право на оренду яких підлягатиме продажу на земельних торгах, можуть бути включені земельні ділянки, які тимчасово не використовуються органами і установами пенітенціарної системи за цільовим призначенням, за умови, що це не впливатиме на виконання покладених на  них функцій та  завдань.
3. Протокол проведення торгів підписується переможцем, ліцитатором, а також організатором земельних торгів (його представником) і органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 Земельного кодексу України (їх представниками). 
4. Кошти, отримані від продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби пенітенціарної системи відповідно до кошторису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
5. Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, в оренду фізичним та юридичним особам здійснюється за результатами проведення земельних торгів на підставі договору купівлі-продажу права оренди такої земельної ділянки шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
Орендодавцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, є організатори земельних торгів.
У договорі оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що належить до земель пенітенціарної системи, має бути передбачена заборона на зміну її цільового призначення та суборенду.
Строк дії договору оренди такої земельної ділянки визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як три роки і більшим як сім років.
Невід’ємною частиною договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що належить до земель пенітенціарної системи, є агрохімічний паспорт.

Розділ VІ. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМОЮ 

Стаття 65. Контроль за пенітенціарною системою
1. Громадський контроль за пенітенціарною системою здійснюється відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу.
2. Внутрішній контроль за діяльністю установ виконання покарань, слідчих ізоляторів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

Стаття 66. Нагляд за дотриманням законності в пенітенціарній системі
1. Нагляд за дотриманням законності в пенітенціарній системі здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Стаття 67. Пенітенціарне інспектування
1. Підрозділи інспектування здійснюють внутрішній контроль за станом ефективності організації діяльності пенітенціарних закладів, забезпечення дотримання і реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту, та персоналу таких закладів.
2. Положення про підрозділи інспектування затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
3. Пенітенціарне інспектування здійснюється відповідно до Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, а також з врахуванням рекомендацій Європейського комітету з запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, практики Європейського суду з прав людини та рекомендацій інших інституцій Європейського Союзу.
4. За результатами проведення пенітенціарного інспектування формуються рекомендації щодо удосконалення управлінської діяльності в пенітенціарних закладах спрямовані на усунення виявлених порушень прав людини і громадянина та вжиття відповідних заходів реагування.

Розділ VIІ. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Особи, що відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, та на момент набрання чинності цим законом відбули не менше двадцяти років покарання, мають право звернутися до суду в порядку, встановленому в частині другій статті 81 Кримінального кодексу України, без попередньої заміни цього покарання позбавленням волі на певний строк. У цьому разі засуджені мають подати до суду особистий план реінтеграції у суспільство. Такий план повинен містити заходи, реалізація яких дозволить особі усунути чинники, які можуть негативно впливати на утримання від вчинення повторного злочину, та докази, які свідчать про обґрунтованість перспективи реінтеграції засудженого у суспільство після звільнення. Адміністрація установи виконання покарань повинна подати до суду свій висновок з аналізом обґрунтованості розробленого плану для підготовки засудженого до звільнення.
Умовно-дострокове звільнення таких осіб може бути застосоване лише у випадках, якщо особа має низький ризик вчинення повторного кримінального правопорушення, визначений в порядку, передбаченому статтею 81 цього Кодексу. 
У випадку вчинення особою, яку було умовно-достроково звільнено від покарання у виді довічного позбавлення волі, тяжкого або особливо тяжкого злочину, поєднаного із застосуванням фізичного насильства проти особи, вона направляється для подальшого відбування довічного позбавлення волі без права повторного застосування заміни покарання більш м’яким або умовно-дострокового звільнення.
3. Протягом трьох років з дня набуття чинності цим законом особи начальницького складу, що займають відповідні посади в уповноважених органах з питань пробації, підлягають переведенню на посади працівників, які працюють за трудовими договорами в державній установі з питань пробації та уповноважених органах з питань пробації, або до інших органів і установ пенітенціарної системи. Правовий статус осіб начальницького складу пенітенціарної системи, що продовжують проходження служби в уповноважених органах з питань пробації, визначається Законом України «Про пенітенціарну систему».
4. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України «Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 151).;
2) Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409).
5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) доповнити статтею 186-8 такого змісту:
«Стаття 186-8. Неповідомлення про непогашену (незняту) судимість під час відвідування установ виконання покарань і слідчих ізоляторів для здійснення контролю і проведення перевірок їх діяльності
Неповідомлення адміністрації установ виконання покарань і слідчих ізоляторів про непогашену (незняту) судимість під час відвідування установ виконання покарань і слідчих ізоляторів для здійснення контролю і проведення перевірок їх діяльності – 
тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неповідомлення адміністрації установ виконання покарань і слідчих ізоляторів про непогашену (незняту) судимість під час відвідування установ виконання покарань і слідчих ізоляторів для здійснення контролю і проведення перевірок їх діяльності з пред’явленням редакційного (службового) посвідчення друкованого засобу масової інформації або інформаційного агентства – 
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та попередження або накладення штрафу на керівника друкованого засобу масової інформації або інформаційного агентства віт п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
б) доповнити статтями 187-1 та 187-2 такого змісту:
«Стаття 187-1. Невиконання заходів, передбачених пробаційною програмою 
1. Умисне невиконання заходів, передбачених пробаційною програмою - 
тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, - 
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти  неоподаткованих мінімумів доходів громадян або  адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Стаття 187-2. Поява суб’єкту пробації на території уповноважених органів пробації в у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння 
1. Поява суб’єкту пробації на території уповноважених органів пробації в у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або відмова пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп’яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, - 
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти  неоподаткованих мінімумів доходів громадян або  адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.»;
в) статтю 221 після цифри «186-7,» доповнити цифрою «186-8», а після цифри «187,» доповнити цифрами «187-1, 187-2,»;
г) у пункті 1 частини першої статті 255:
абзац п’ятдесят другий викласти в такій редакції:
«органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (статті 186-8, 188);»;
після абзацу «територіальних органів і територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб (частина четверта статті 185-3);» доповнити абзацом такого змісту:
«уповноважених органів з питань пробації (статті 187-1, 187-2); 
ґ) у статті 3211:
у частині першій слова «органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «уповноваженому органу з питань пробації за місцем проживання правопорушника»;
частину третю викласти в такій редакції:
«У разі втрати працездатності, призову на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, взяття під варту, засудження до кримінального покарання у виді позбавлення або обмеження волі, або якщо невідоме місцезнаходження особи, а також ухилення від відбування адміністративного стягнення у виді громадських робіт жінкою, що має дітей віком до дванадцяти років, постановою суду (судді) за поданням уповноваженого органу з питань пробації громадські роботи замінюються штрафом, розмір якого визначається з розрахунку, що чотири години невідбутих громадських робіт дорівнюють одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян.»;
д) в абзаці другому статті 3213 слова «органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «уповноваженим органом з питань пробації»;
е) у частині першій статті 3214, частині четвертій статті 322, частині першій статті 325 слова «органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «уповноваженого органу з питань пробації»;
є) у частині першій статті 322 слова «органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «до уповноваженого органу з питань пробації»;
2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
а) у частині другій статті 50 слова «не тільки кару, а й» виключити;
б) статтю 73 доповнити частиною другою такого змісту: 
«Засудженим до покарання у виді позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, які працюють, строк покарання зараховується з розрахунку три робочі дні за чотири дня відбування покарання. Умови такого зарахування встановлюються Кримінально-виконавчим кодексом України.»;
в) у статті 81:
частини першу і другу викласти у такій редакції: 
«1. До осіб,  що відбувають покарання у виді обмеження волі, або позбавлення волі, та які відбули частину строку покарання, визначену частиною третьою цієї статті, застосовується умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, за винятком випадку, передбаченого частиною другою цієї статті. До осіб що відбувають покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців та які відбули частину строку покарання, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, якщо щодо них немає обґрунтованих підстав вважати, що вони з високою вірогідністю вчинить нове кримінальне правопорушення. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання.
2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується до засуджених, що відбувають покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі, та які мають високий ризик вчинення нового кримінального правопорушення, що встановлюється судом у разі подання відповідного висновку уповноваженого органу з питань пробації. При оцінці ризику суд враховує висновок та інші дані, які свідчать про ступінь такого ризику. Порядок складання висновку щодо ризику вчинення нового кримінального правопорушення затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Висновок повинен містити оцінку ризику вчинення нового  кримінального правопорушення, а також рекомендації щодо доцільності покладення на особу, у випадку звільнення, обов’язків, передбачених пунктами 2-4, 6 частини другої статті 76 Кримінального кодексу України.»;
у частині третій:
в абзаці першому слова «може бути застосоване» замінити словом «застосовується»;
підпункт 3 доповнити словами «, та у випадку, якщо покарання у виді довічного позбавлення волі було замінено позбавленням волі на певний строк.»;
доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) не менше половини строку невідбутої частини покарання для  особи, яка була звільнена умовно-достроково та яку було направлено на підставі частини першої статті 811 цього Кодексу для відбування частини покарання, від якої її було звільнено.»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. На осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, суд покладає обов’язки, передбачені частиною першою статті 76 цього Кодексу. 
Суд може додатково покласти на особу обов’язки, передбачені пунктами 2-4, 6 частини другої статті 76 цього Кодексу. Покладені судом обов’язки можуть бути змінені або повністю чи частково скасовані судом за вмотивованим поданням уповноваженого органу з питань пробації чи клопотанням особи. 
Строк, на який покладаються ці обов’язки, не може перевищувати невідбуту частину покарання, від якого особу було звільнено, а у разі звільнення особи, якій покарання у виді довічного позбавлення волі було замінено позбавленням волі на певний строк, – п'яти років, із можливістю одноразового продовження судом на строк, що не перевищує п’яти років, за обґрунтованим клопотанням уповноваженого органу з питань пробації. Загальний строк, на який на особу покладаються обов’язки, не може перевищувати строку погашення судимості. У разі дострокового зняття судимості з особи покладені обов’язки скасовуються автоматично – без ухвалення судом відповідного рішення.»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Контроль за виконанням особами, яких звільнено умовно-достроково від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, обов’язків, покладених на них судом, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання особи.»;
г) доповнити статтею 811 такого змісту: 
«Стаття 811. Правові наслідки умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 
1. У разі, якщо особа, звільнена умовно-достроково від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, систематично не виконує обов’язки, покладені судом, або систематично вчиняє правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, суд приймає рішення про направлення такої особи для відбування невідбутої частини покарання, від якої її було звільнено. 
2. У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 цього Кодексу.»;
ґ) статтю 82 викласти у такій редакції:
«Стаття 82. Заміна покарання або його невідбутої частини більш м'яким 
1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі, покарання або його невідбута частина замінюється судом більш м'яким покаранням при дотриманні умов, визначених у цій статті. При заміні покарання або його невідбутої частини, більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком. Вид більш м’якого покарання обирається шляхом переходу до наступного основного покарання, що може бути застосоване до особи, відповідно до переліку, встановленого у частині першій статті 51 цього Кодексу. Обчислення строку нового покарання починається з дня винесення відповідного рішення суду. Заміна покарання у виді довічного позбавлення волі здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених в частині п’ятій цієї статті.
2. У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю. 
3. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким застосовується за умови відсутності високого ризику вчинення особою повторного кримінального правопорушення під час відбування нового покарання.
4. Заміна  невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:
1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, а також за необережний тяжкий злочин;
2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волі;
3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.
5. Покарання у виді довічного позбавлення волі може бути замінено позбавленням волі строком на п'ятнадцять років, при цьому обчислення строку нового покарання починається з дня заміни покарання більш м’яким. Заміна довічного позбавлення волі покарання у виді позбавлення волі на певний строк може бути застосована, якщо засуджений відбув не менше десяти років позбавлення волі, не має високого ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та склав особистий план реінтеграції в суспільство. Засудженим, які під час відбування покарання у виді довічного позбавлення волі досягли віку 65 років, заміна покарання більш м’яким може бути здійснена у порядку, передбаченому цієї статтею, на десять років позбавлення волі.
6. До осіб, яким покарання або його невідбута частина замінені більш м'яким, застосовується умовно-дострокове звільнення та заміна покарання або невідбутої частини покарання більш м'яким за правилами, передбаченими цією статтею та статтею 81 цього Кодексу. При цьому частина строку покарання, яку необхідно відбути засудженому, визначається виходячи з розміру нового покарання. 
7. Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин приєднує невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу. У випадку вчинення особою, якій покарання у виді довічного позбавлення волі замінювалось позбавленням волі на певний строк, тяжкого або особливо тяжкого злочину, поєднаного із застосуванням фізичного насильства проти особи, вона направляється для подальшого відбування довічного позбавлення волі без права повторного застосування заміни покарання більш м’яким.»;
д) у статті 107:
назву статті викласти у такій редакції:
«Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років»;
частини першу та другу викласти у такій редакції:
«1. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання до осіб, які відбувають покарання за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статті 81 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання застосовується до засуджених, які відбули визначену в частині третій цієї статті частину строку покарання, окрім осіб, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати що вони з високою вірогідністю вчинять нове кримінальне правопорушення.»;
у частині третій слова «може бути застосоване» замінити словом «застосовується»;
е) доповнити статтею 391-1 такого змісту:
«Стаття 391-1. Незаконна передача заборонених предметів особі, яка відбуває покарання у виді позбавлення, обмеження волі або арешту чи тримається під вартою.
1. Прихована від огляду передача або спроба передачі (переміщення) будь-яким способом особам, які відбувають покарання у виді позбавлення, обмеження волі або арешту чи тримаються під вартою, алкогольних напоїв,  лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, вчинена особою після накладення на неї адміністративного стягнення за такі ж дії, караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.»;
3) у Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 – 4, ст. 21):
а) у статті 8:
абзац дев’ятий частини першої викласти в такій редакції:
«на оплачувану працю згідно з законодавством про працю. Законодавство про працю поширюється на засуджених в частині, що стосується умов праці;»;
доповнити частину п’яту новим реченням такого змісту:
«Підйом засуджених не повинен здійснюватися раніше сьомої години ранку, за винятком засуджених, які виконують роботу з благоустрою або працюють у їдальні.»;
б) у статті 11:
у частині першій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, його територіальні органи управління» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальні органи»; 
частину другу викласти в такій редакції:
«Установами виконання покарань є: кримінально-виконавчі установи, виховні колонії, слідчі ізолятори у випадках, передбачених цим Кодексом. Установою виконання покарань може бути окрема установа у разі виконання нею одночасно функцій слідчого ізолятора та кримінально-виконавчої установи або виховної колонії.»;
Доповнити частину шосту новими абзацами такого змісту:
«У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього, максимального рівня безпеки та виховних колоніях можуть створюватись дільниці слідчого ізолятора та арештні доми.
У слідчих ізоляторах можуть створюватись арештні доми та сектори максимального рівня безпеки для відбування покарання чоловіками, засудженими до довічного позбавлення волі.»;
частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Уповноважені органи з питань пробації організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, арештні доми, виправні центри, виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, а військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон – Міністерством оборони України.»;
в) у частині першій статті 13:
абзаци другий, третій та четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«здійснення нагляду за засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей до трьох років, а також особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;
виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських і виправних робіт;
реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;»;
доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«подання до суду висновку щодо ризику вчинення повторного кримінального правопорушення стосовно осіб, які підпадають під дію статті 81 Кримінального кодексу України та звернулись до суду з клопотанням про розгляд питання щодо умовно-дострокового звільнення або заміни покарання або його невідбутої частини більш м’яким, визначення доцільності покладення обов’язків, передбачених пунктами 2-4, 6 частини другої статті 76 Кримінального кодексу України – на запит установи виконання покарань або суду;».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати абзацами шостим – дев’ятим відповідно; 
г) абзац четвертий частини другої статті 18 викласти в такій редакції:
«середнього рівня безпеки - жінки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії; чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом. У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання також засуджені чоловіки, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому статтею 147 цього Кодексу У секторі максимального рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання також чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі;»;
ґ) у статті 23 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
д) у статті 24:
у частині першій:
в абзаці першому слова «до трьох» виключити;
абзац восьмий після слів «поводженню чи покаранню» доповнити словами «та особи, які їх супроводжують»;
доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
«члени Підкомітету ООН з попередження катувань та особи, які їх супроводжують;».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим-п’ятнадцятим; 
в абзаці п’ятнадцятому слово «підрозділах» замінити словом «органах»;
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
«представники підрозділів інспектування»;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Інші особи, а також близькі родичі засуджених можуть відвідувати установи виконання покарань за спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління зазначеними установами. Працівники уповноваженого органу з питань пробації мають право доступу до установ виконання покарань для виконання завдань, передбачених Законом України «Про пробацію», без спеціального дозволу»;
доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Не мають права відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю і проведення перевірок особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, а також особи, які раніше відбували покарання в установі, яку мають намір відвідувати. Адміністрація установи під підпис ознайомлює осіб, які відвідують установу, про існуючи обмеження та правила відвідування. На вимогу адміністрації установи у разі встановлення порушень правил відвідування особа, яка відвідує установу, зобов’язана припинити такі порушення. Бланк цього документу розміщується у вільному доступі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, є доступним для роздрукування і після його заповнення та підписання адміністрація установи без жодних обмежень приймає його та здійснює допуск відповідної особи до установи.»;
е) Доповнити новою статтею 24-1 у такій редакції:
«Стаття 24-1. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та особи, які їх супроводжують, можуть вільно відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу в будь-який час та без будь-яких перешкод. 
Такі представники мають право вільно, без будь-якого обмеження в часі, з максимальною підтримкою персоналу та адміністрації установ виконання покарань переміщуватись такими установами та проводити приватні бесіди з усіма особами, засудженими до позбавлення волі та обмеження волі»;
є) у статті 26:
у частині першій слова «кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання» замінити словами «відповідний суд»;
частини другу-четверту викласти в такій редакції:
«2. У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, його стягнення провадиться примусово органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем, в порядку, передбаченому законом про виконавче провадження, на підставі виконавчого листа, виданого судом, який постановив вирок, з такими особливостями: в постанові про відкриття виконавчого провадження державний виконавець не встановлює строк для добровільного виконання вироку суду.
3. У разі неможливості стягнення повного розміру штрафу суд, за зверненням виконавця, засудженого, його захисника, законного представника, розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.
4. Про невиконання засудженим рішення про сплату штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті за винятком випадків, коли судом було прийнято рішення про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону, суд повідомляє орган прокуратури за останнім відомим місцем проживання засудженого.»;
ж) доповнити Кодекс новими статтями 261, 262 такого змісту:
«Стаття 261. Наслідки ухилення від сплати штрафу
Якщо засуджений ухиляється від сплати штрафу, він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України.
Стаття 262. Закінчення виконавчих дій 
Після стягнення штрафу виконавчий лист із відміткою про виконання вироку повертається суду, який постановив вирок.»;
з) у частині четвертій статті 30, частині дев’ятій статті 59 слова «кримінально-виконавча інспекція» у всіх відмінках замінити словами «уповноважений орган з питань пробації» у відповідному відмінку;
и) частину третю статті 56 викласти у такій редакції:
«3. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з органами місцевого самоврядування визначають межі виправних центрів.»;
і) в абзаці другому частини шостої статті 57 слова «та пробації» виключити; 
ї) у статті 63:
назву статті після слова «обслуговування» доповнити словами «та психологічний супровід»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Засудженим гарантується право на отримання психологічного супроводу від психологів виправних центрів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.»;
й) абзац другий частини восьмої статті 69 після слів «медичної допомоги» доповнити словами «та психологічного супроводу»;
к) у статті 70:
у частині першій  слово «можуть» замінити словом «може», а слова «і начальник відділення соціально-психологічної служби виправного центру» виключити;
частину третю виключити;
л) друге речення частини п’ятої статті 73 викласти в такій редакції:
«Такі побачення не можуть бути обмежені в кількості і в часі та можуть здійснюватись у режимі відеоконференції, у тому числі шляхом обміну документами та записами через глобальну мережу Інтернет (Інтернет-побачення).»;
м) у частині шостій статті 92 слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
н) у частині четвертій статті 97, частині другій статті 100 та абзаці першому частини шостої статті 135 слова «відділення соціально-психологічної служби» замінити словами «дільниці ресоціалізації»;
о) у статті 100:
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Зміна умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки здійснюється територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за поданням адміністрації виправної колонії. У випадках, якщо таке подання передбачає переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшує обсяг встановлених правообмежень, воно обов'язково погоджується із спостережною комісією.»;
доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Під час підготовки та розгляду питань щодо зміни умов тримання засудженого, що передбачає збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання або переведення його до установи виконання покарань з вищим рівнем безпеки, засуджений має право користуватися послугами адвоката або фахівця в галузі права за власним вибором. Якщо засуджений не має доступу до адвоката або фахівця в галузі права, адміністрація виправної колонії зобов’язана сприяти отриманню ним безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;
п) у статті 105:
у частині другій слова «Голови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, начальника управління (відділу) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області» замінити словами «керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань»;
частину третю виключити; 
р) у статті 107:
в абзаці п’ятому частині першій слова «до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
частину першу після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«отримувати психологічний супровід від психологів установи виконання покарань у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
працювати за договорами цивільно-правового характеру та трудовими договорами;».
У зв’язку з цим абзаци шостий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – вісімнадцятим;
в абзацах п’ятнадцятому та сімнадцятому частини четвертої слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
с) у статті 110:
четверте речення абзацу першого частини третьої викласти в такій редакції:
«Такі побачення не можуть бути обмежені в кількості і в часі та можуть здійснюватись у режимі відеоконференції, у тому числі шляхом обміну документами та записами через глобальну мережу Інтернет (Інтернет-побачення).»;
у частині сьомій:
в абзаці сьомому слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
в абзаці десятому слова «до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації» замінити словами «до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
т) статтю 116 викласти у такій редакції:
«Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі
1. У місцях позбавлення волі організовуються необхідні лікувально-профілактичні заклади, а для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу, - заклади на правах лікувальних. Для спостереження та лікування хворих на інфекційні захворювання в медичних частинах колоній створюються інфекційні ізолятори. 
2. Лікувально-профілактична і санітарно-протиепідемічна робота в місцях позбавлення волі організовується і проводиться відповідно до законодавства про охорону здоров'я. Адміністрація колоній зобов'язана виконувати необхідні медичні вимоги, що забезпечують охорону здоров’я засуджених. Засуджені до позбавлення волі зобов'язані виконувати правила особистої і загальної гігієни, вимоги санітарії. 
3. Примусове годування засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, забороняється. Примусове годування може бути застосовано лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря, що засудженому загрожує розлад здоров'я стійкого характеру та існує очевидна загроза його життю.
Особа, яка відмовилася від прийняття їжі, з моменту встановлення цього факту має перебувати під постійним наглядом лікаря.
При підготовці висновку лікар, зважаючи на стан здоров'я засудженого, визначає вид примусового годування.
Питання про застосування примусового годування вирішується судом в порядку, передбаченому законом.
4. Порядок надання особам, які позбавлені волі, медичної допомоги, організації і проведення санітарного нагляду, використання лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних установ охорони здоров'я і залучення з цією метою їхнього медичного персоналу визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 
5. Засуджений має право звертатися за консультацією і лікуванням до закладів охорони здоров'я, що мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України, які надають платні медичні послуги та не віднесені до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Оплата таких послуг і придбання необхідних ліків здійснюється засудженим або його рідними та близькими за рахунок власних коштів. Консультування та амбулаторне лікування в таких випадках здійснюються в медичних частинах колоній за місцем відбування покарання під наглядом персоналу медичної частини. У разі необхідності лікування в умовах стаціонару засуджений має право отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких, у зазначених закладах охорони здоров’я. Підставою для надання такої медичної допомоги є медичний висновок. Режим перебування засуджених на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, не віднесених до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, визначається законодавством.
6. За розголошення лікарської таємниці медичні працівники та інші особи установи виконання покарань, яким у зв'язку з виконанням професійних обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя засудженого до позбавлення волі, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
7. Засудженим, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, не віднесених до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, тривалі побачення не надаються.
Порядок перебування, умови тримання та охорони засуджених у закладах охорони здоров’я, не віднесених до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
8. Засудженим до позбавлення волі жінкам гарантується право не надавати інформацію та не проходити огляд у зв'язку з історією її репродуктивного здоров’я. За вимогою жінки їй має бути забезпечено проведення медичного огляду (обстеження) лікарем-жінкою. Під час медичного огляду може бути присутнім лише медичний персонал, крім випадків, коли лікар вважає, що існують виняткові обставини, або коли лікар просить працівників установи виконання покарань бути присутніми з міркувань безпеки, або коли засуджена особа просить про це.»; 
у) статтю 118 викласти в такій редакції:
«Стаття 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці
1. Засуджені до позбавлення волі (в тому числі засуджені до довічного позбавлення волі) мають право працювати. Праця здійснюється на добровільній основі на підставі договору цивільно-правового характеру або трудового договору, який укладається між засудженим та фізичною або юридичною особою, для якої засудженими здійснюється виконання робіт чи надання послуг. 
Такі договори повинні бути погоджені адміністрацією колонії та містити порядок їх виконання, включаючи зазначення місця, часу, а також ролі адміністрації установи виконання покарань у наданні необхідних ресурсів та забезпеченні охорони й ізоляції засуджених.
Адміністрація зобов'язана створювати умови, що дають змогу засудженим працювати за договорами цивільно-правового характеру та трудовими договорами.
2. Засуджені можуть залучатися без оплати праці лише до робіт з благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення колоній продовольством.
До цих робіт засуджені залучаються в порядку черговості, в неробочий час і не більш як на дві години на день.
3. Засуджені не мають права припиняти роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів.
4. Перелік робіт і посад, на яких забороняється використовувати засуджених до позбавлення волі, визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.
5. Засудженим, які працюють та виконують встановлені позмінні завдання, встановлюється пільговий залік терміну відбування покарання – три робочі дні зараховуються як чотири дні відбування покарання. Порядок обліку відпрацьованого часу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.»;
ф) статтю 120 викласти в такій редакції:
«Стаття 120. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
1. Праця осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно до умов встановлених у відповідному договорі цивільно-правового характеру або трудовому договорі у вигляді винагороди. Винагорода, що сплачуються фізичними або юридичними особами, які уклали договір із засудженими, перераховуються на рахунок засудженого, що відкритий в установі банку, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад сімдесяти п’яти відсотків статутного капіталу банку.
2. Після здійснення усіх передбачених цим Кодексом відрахувань, на рахунок засудженого зараховується решта винагороди. При цьому незалежно від усіх відрахувань винагорода має складати не менш як п’ятдесят відсотків від загальної суми нарахувань. 
Засудженим чоловікам та жінкам віком понад шістдесят років, інвалідам першої та другої груп, а також засудженим, які відбувають покарання у виховних колоніях, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній, колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, засудженим жінкам, яким дозволено проживання за межами виправної колонії, на рахунок зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш як сімдесят відсотків нарахованої їм винагороди.
Додатково від зазначеної винагороди на рахунку засудженого адміністрацією колонії резервується не менш як десять відсотків коштів, які є його власністю, та перераховуються на рахунок засудженого не раніше як за три дні до його звільнення та не пізніше дня звільнення.»;
ч) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:
«1. Засуджені підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на загальних підставах.»;
ц) статтю 123 викласти у такій редакції:
«Стаття 123. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі
1. Соціально-виховна робота – це цілеспрямована діяльність персоналу установ виконання покарань, спрямована на залучення засуджених до суспільно-корисної діяльності відповідно до їх потреб та наявних можливостей.
2. Соціально-виховна робота в установах виконання покарань проводиться в порядку, визначеному цим Кодексом та нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України. 
3. Соціально-виховна робота з засудженими проводиться з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення й потреб особи на основі плану відбування покарання.
4. Участь засуджених у виховних заходах, які проводяться в колоніях, враховується при оцінці їх поведінки, а також при застосуванні заходів заохочення і стягнення.
5. Розпорядком дня колоній можуть бути передбачені виховні заходи, участь в яких для засуджених є обов'язковою.»;
ч) статтю 124 викласти у такій редакції:
«Стаття 124. Зміст соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі
Соціально-виховна робота із засудженими включає у себе:
залучення до трудової діяльності чи навчання;
сприяння у відновленні документів;
залучення до культурно-просвітницьких заходів або суспільно-корисної діяльності відповідно до планів роботи установи виконання покарань та наявних можливостей;   
психологічну допомогу в період відбування покарання; 
проведення бесід виховного характеру за визначеною періодичністю з урахуванням наявних потреб;
сприяння зверненню до державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій для вирішення наявних проблем особи;
проведення просвітницьких та мотиваційних тренінгів й інших занять за окремим планом відповідно до потреб особи з метою  формування та закріплення в засуджених прагнення до заняття суспільно-корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів;
забезпечення суспільно-корисного дозвілля засуджених;
реалізацію реінтеграційних програм (за наявності);
роз’яснення у межах наданих повноважень порядку реалізації прав та виконання обов'язків;
внесення клопотань про застосування до засуджених заходів заохочення чи стягнення.»;
ш) у статті 1281:
у частині третій після слова «(капеланів)» доповнити словами «у навчальних закладах пенітенціарної системи»;
частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Священнослужителі (капелани) можуть відвідувати установи виконання покарань для проведення заходів душпастирської опіки за спеціальним дозволом адміністрації таких установ, виданим за формою та у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у завчасно погоджений з адміністрацією установи час.»;
доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. В установах виконання покарань можуть здійснювати душпастирську опіку священнослужителі (капелани) у кількості, достатній для задоволення релігійних потреб засуджених різних віросповідань.»;
щ) статтю 129 викласти в такій редакції:
«Стаття 129. Вільний час засуджених до позбавлення волі
1. Вільний час засуджених повинен тривати не менш як чотири години на добу і передбачається розпорядком дня колонії.
2. Засуджені мають право розпоряджатися вільним часом на власний розсуд, за винятком виконання тих видів діяльності, які заборонені цим Кодексом.
3. Адміністрація колонії зобов’язана максимально пристосовувати розпорядок дня для належного виконання засудженими робіт чи послуг у відповідності до договорів цивільно-правового характеру та трудових договорів.»;
ь) абзац перший частини першої статті 130 після слів «внутрішнього розпорядку колонії,» доповнити словами «за сумлінне виконання робіт та надання послуг за договорами цивільно-правового характеру або трудовими договорами»;
ю) в частині першій статті 131 слова «дотримання правил трудового розпорядку та вимог безпеки праці» замінити словами «за сумлінне виконання робіт та надання послуг за договорами цивільно-правового характеру або трудовими договорами»;
я) частину восьму статті 134 викласти в такій редакції:
«8. Поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер проводиться за вмотивованою постановою начальника колонії або особи, яка виконує його обов'язки, з визначенням строку тримання. За вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів до засуджених застосовується стягнення у виді поміщення до зазначених приміщень незалежно від наявності в них дисциплінарних стягнень, накладених раніше.»;
аа) абзац четвертий частини шостої статті 135 слова «Начальник установи виконання покарань має» замінити словами «Начальник установи виконання покарань а у разі його відсутності черговий помічник начальника установи виконання покарань мають»;
аб) у частині п’ятій статті 141 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
ав) в абзаці другому частини першої статті 143 слово «виправній» виключити;
аг) частину першу статті 147 викласти у такій редакції:
«1. Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання до виправних колоній:
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання – жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;
середнього рівня безпеки – чоловіки, засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини.»;
аґ) статтю 154 викласти у такій редакції:  
«Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання та заміни покарання або його невідбутої частини більш м’яким 
1. Амністія застосовується законом до громадян, засуджених судами України, незалежно від місця відбування ними покарання.
2. Адміністрація органу або установи виконання покарань зобов’язана письмово поінформувати засудженого про дату відбуття частини строку покарання, що дає право на звернення до суду для застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання чи його невідбутої частини більш м’яким. 
3. Засуджений, який відбув встановлену статтями 81, 82 Кримінального кодексу України частину покарання, має право подати до суду клопотання щодо застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання чи його невідбутої частини більш м'яким. Клопотання про застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання чи його невідбутої частини більш м'яким може бути подане захисником засудженого. Застосування умовно-дострокового звільнення та заміни покарання чи його невідбутої частини більш м’яким допускається тільки за умови подання вказаного клопотання. 
4. Засуджені до довічного позбавлення волі додатково до клопотання повинні подати особистий план реінтеграції у суспільство. Такий план повинен містити заходи, реалізація яких в період відбування більш м’якого покарання у виді позбавлення волі на певний строк дозволить особі усунути чинники, які можуть негативно впливати на утримання від вчинення повторного злочину, та докази, які свідчать про обґрунтованість перспективи реінтеграції засудженого у суспільство після звільнення. Адміністрація установи виконання покарань повинна брати участь у розробці частини плану реінтеграції, яка має бути реалізована під час відбування більш м’якого покарання, а також подати до суду свій висновок з аналізом обґрунтованості розробленого плану для підготовки засудженого до звільнення. 
Засуджені, яким покарання у виді позбавлення волі на певний строк було призначене в порядку заміни більш м'яким покаранням або  довічного позбавлення волі та які звертаються з клопотанням про застосування умовно-дострокового звільнення додатково повинні подати до суду звіт про виконання особистого плану реінтеграції в суспільство під час відбування більш м’якого покарання, з аналізом причин успішності або неуспішності запланованих заходів. 
5. Клопотання про застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання чи його невідбутої частини більш м'яким  подається засудженим до суду через адміністрацію органу або установи виконання покарань, а його захисником – безпосередньо до суду, з одночасним інформуванням про це відповідного органу та установи виконання покарань. 
6. Протягом трьох діб після подання засудженим клопотання про умовно-дострокове звільнення або отримання інформації про подання такого клопотання захисником засудженого адміністрація установи виконання покарань у разі наявності заперечень проти  умовно-дострокового звільнення відповідно до статті 81 Кримінального кодексу України направляє до уповноваженого органу з питань пробації за місцем знаходження установи виконання покарань повідомлення про необхідність складання висновку щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення. 
У разі відсутності таких заперечень  адміністрація установи виконання покарань направляє до цього органу копію клопотання та повідомлення про необхідність складання висновку щодо доцільності покладення на особу обов’язків, передбачених пунктами 2-4, 6 частини другої статті 76 Кримінального кодексу. 
7. Уповноважений орган з питань пробації не пізніше п’яти діб після отримання повідомлення  про необхідність складання висновку щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення особою, щодо якої подано клопотання про застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, або висновку щодо доцільності покладення на особу обов’язків, передбачених пунктами 2-4, 6 частини другої статті 76 Кримінального кодексу, складає такий висновок та направляє до суду не пізніше наступного робочого дня.
8. Адміністрація органу або установи виконання покарань зобов’язана сприяти складанню висновку щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення, сприяти визначенню доцільності покладення на особу обов’язків, передбачених пунктами 2-4, 6 частини другої статті 76 цього Кодексу, надавати уповноваженому органу з питань пробації інформацію про соціально-виховну роботу з засудженим та заходи щодо створення умов для його ресоціалізації та іншу необхідну інформацію. 
9. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким повторне подання в цьому питанні щодо осіб, засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п'яти років, може бути внесено не раніше як через один рік з дня винесення постанови про відмову, а щодо засуджених за інші злочини та осіб, засуджених за злочини, вчинені у віці до вісімнадцяти років - не раніше як через шість місяців.
10. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок психічної хвороби надсилається до суду начальником органу або установи виконання покарань. Разом з поданням до суду надсилаються висновок спеціальної психіатричної експертної комісії й особова справа засудженого. 
11. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок іншої тяжкої хвороби подається до суду начальником органу або установи виконання покарань. Одночасно з поданням до суду надсилаються висновок лікарської комісії й особова справа засудженого. У клопотанні вказуються дані, які характеризують поведінку засудженого під час відбування покарання.
12. Якщо особа, засуджена до громадських робіт або обмеження волі, визнається інвалідом першої чи другої групи, орган чи установа виконання покарань вносить подання до суду про її дострокове звільнення. Разом з поданням до суду надсилається висновок медико-соціальної експертної та спеціальної лікарської комісії. 
13. У разі встановлення вагітності у жінки, засудженої до громадських чи виправних робіт, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про її дострокове звільнення від відбування покарання з часу звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами.
14. Засуджені до обмеження волі або позбавлення волі жінки, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, які мають сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з ними проживання, або які мають можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини, за поданням адміністрації установи виконання покарань і спостережної комісії звільняються судом від відбування покарання в межах строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.
Залежно від поведінки засудженої після досягнення дитиною трирічного віку або в разі смерті дитини уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про звільнення її від відбування покарання або заміну його більш м’яким покаранням чи направлення засудженої для відбування покарання, призначеного за вироком.
15. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання або його невідбутої частини більш м'яким повторне клопотання з цього ж питання щодо осіб, засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п'яти років, може бути подано не раніше як через один рік з дня винесення постанови про відмову, а щодо засуджених за інші злочини та неповнолітніх засуджених - не раніше як через шість місяців. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі повторне клопотання з цього ж питання може бути подано не раніше як через три роки.»; 
ад) доповнити Кодекс новою статтею 164-1 такого змісту:
«Стаття 164-1. Порядок проходження суб'єктами пробації медичного огляду на вимогу представників уповноважених органів з питань пробації
1. У випадку наявності обґрунтованої підозри, що суб'єкт пробації з’явився до органу пробації  у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, посадова особа уповноваженого органу з питань пробації має право направити його на проходження медичного огляду для визначення стану алкогольного, наркотичного сп'яніння чи перебування під дією інших шкідливих токсичних речовин.
2. Порядок проходження суб'єктами пробації медичного огляду затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Якщо за результатами медичного огляду встановлено, що суб'єкт пробації перебував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, посадовою особою уповноваженого органу з питань пробації складається протокол про адміністративне правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення складається також у випадку відмови суб'єкта пробації пройти медичний огляд.
4. Протокол про адміністративне правопорушення надсилаються до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцезнаходженням уповноваженого органу з питань пробації.
5. Порядок та форма протоколу, а також порядок направлення його до суду затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.»;
ае) у частині першій статті 166 після слів «а також покладені на нього судом» доповнити словами «(окрім обов’язку, передбаченого пунктом 
4 частини другої статті 76 Кримінального кодексу України)»;
ає) доповнити Кодекс новими статтями 167, 168 такого змісту:
«Стаття 167.  Порядок здійснення нагляду за засудженими, до яких застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді позбавлення або обмеження волі
1. Уповноважений орган з питань пробації:
веде облік осіб, до яких було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі протягом строку, визначеного ухвалою суду;
роз’яснює особам,  до яких було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі порядок виконання обов’язків, покладених на них судом;
здійснює контроль за поведінкою  осіб та дотримання ними обов’язків, покладених на них судом ;
вживає заходів з припинення порушень судових рішень;
організовує першочергові заходи з виявлення осіб, місцезнаходження яких невідоме;
звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку умовно-достроково звільнених засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та Законом України «Про пробацію».
2. У разі, якщо для успішної реінтеграції засудженого у суспільство потрібна зміна чи скасування покладених на нього судом обов’язків, а також у випадку якщо засуджений з незалежних від нього обставин не може виконати покладений на нього судом обов’язок (обов’язки), уповноважений орган з питань пробації направляє до суду відповідне обґрунтоване подання.
Стаття 168. Відповідальність осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 
1. У разі вчинення засудженим, звільненим умовно-достроково від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, порушення обов’язку, покладеного судом, або правопорушення, що тягне за собою адміністративне стягнення, із засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда. За результатами такої бесіди засуджений письмово попереджається про можливість направлення для відбування частини покарання, від якої його було звільнено, на підставі частини першої статті 811 Кримінального кодексу України.
Систематичним вчиненням правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення, є вчинення засудженим протягом невідбутої частини покарання трьох і більше таких правопорушень. Систематичним невиконанням обов’язків, які покладені судом, вважається невиконання три і більше рази одного або кількох обов’язків. Невиконання обов’язку, покладеного судом, протягом 20 робочих днів після застосування уповноваженим органом з питань пробації до засудженого письмового попередження про направлення для відбування частини покарання, від якої його було звільнено, вважається повторним невиконанням цього обов’язку. 
2. За наявності об'єктивних обставин, що фактично позбавляють умовно-достроково звільнену особу можливості виконувати обов’язки, покладені судом, попередження про можливість направлення для відбування частини покарання, від якої її було звільнено на підставі частини першої статті 811 Кримінального кодексу України, не застосовується. Таке невиконання обов’язку не є підставою для застосування статті 811 Кримінального кодексу України, про що уповноваженим органом з питань пробації складається акт. 
3. Подання про направлення засудженого, звільненого умовно-достроково від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, для відбування частини покарання, від якої його було звільнено, вноситься до суду після застосування уповноваженим органом з питань пробації до засудженого письмового попередження про направлення для відбування частини покарання, від якої його було звільнено.
4. У разі відмови судом у задоволенні подання про направлення такої особи на підставі частини першої статті 811 Кримінального кодексу України для відбування частини покарання, від якої її було звільнено, повторне направлення до суду такого подання здійснюється після застосування до засудженого повторного письмового попередження»;
аж) до дня введення в дію положень частини дев’ятої статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України медична допомога засудженим надається закладами охорони здоров’я пенітенціарної системи.
Порядок створення, припинення закладів охорони здоров'я пенітенціарної системи, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законодавством.
Заклад охорони здоров'я пенітенціарної системи провадить свою діяльність на підставі положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
Забезпечення медичною допомогою засуджених та осіб, узятих під варту, здійснюється шляхом укладення установами виконання покарань та слідчими ізоляторами договору із закладом охорони здоров’я пенітенціарної системи, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політки у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, може утворювати державну установу, в структурі якої функціонують заклади охорони здоров'я пенітенціарної системи, в порядку, встановленому законом. 
Керівник державної установи призначається на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п'яти років.
Порядок проведення конкурсу на посаду керівника державної установи затверджується  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
Персонал закладів охорони здоров'я пенітенціарної системи складають працівники, які працюють за трудовими договорами.
Умови оплати праці працівників державної установи та закладів охорони здоров’я пенітенціарної системи визначаються Кабінетом Міністрів України.
Працівникам державної установи з питань медичного забезпечення надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 – 13, ст. 88):
а) у підпункті 8, 17 частини першої статті 3, підпункті «ґ» підпункту 1 частини першої та частині третій статті 38, частині першій статті 41, частині шостій статті 232, частині шостій статті 246, частині четвертій статті 575 слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
б) речення перше частини третьої статті 31 викласти в такій редакції:
«Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, а також розгляд питання про заміну довічного позбавлення волі покаранням у виді позбавленням волі на певний строк здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого (засудженого) - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.»;
в) у статті 216:
абзац сьомий підпункту 1 частини п’ятої слова «державної кримінально-виконавчої служби» замінити словами «пенітенціарної системи»;
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Слідчі органів пенітенціарної системи здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях органів і установ пенітенціарної системи.»;
г) в абзацах четвертому та п’ятому частини п’ятої статті 246 слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
ґ) у статті 3141:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Форма, зміст та порядок складання досудової доповіді про обвинуваченого визначаються законодавством. Досудова доповідь складається представником уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання чи перебування обвинуваченого в строк, визначений в ухвалі суду, і подається не пізніше, ніж до початку судових дебатів. У будь-якому разі встановлений для складання досудової доповіді строк не може бути меншим, ніж двадцять робочих днів.»;
у частині четвертій:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) щодо особи, яка вже відбуває покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, або раніше два та більше разів відбувала покарання у виді позбавлення волі, незалежно від погашення або зняття судимості;»;
підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) щодо особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, а також засудженої до покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправних або громадських робіт, якщо вона вчинила новий злочин до повного відбуття покарання, протягом невідбутої частини покарання чи іспитового строку;»;
доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:
«8) якщо до закінчення строку, встановленого для підготовки досудової доповіді, суд визнає доцільним та можливим розгляд справи в порядку, передбаченому частиною третьою статті 349 цього Кодексу (про таке рішення у день його ухвалення інформується представник уповноваженого органу з питань пробації).»;
д) у частині першій статті 537:
підпункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
«2) про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та обов’язки, що покладаються на особу в разі її умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк;
3) про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким (за винятком питань заміни покарання у виді довічного позбавлення волі, що вирішуються в порядку, визначеному статтею 31 цього Кодексу);»;
доповнити частину новим підпунктом 51 такого змісту:
«51) про направлення особи, до якої застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, для подальшого його відбування на підставі частини першої статті 811 Кримінального кодексу України особи;»;
підпункт 132 доповнити словами «або звільненого від відбування покарання умовно-достроково»;
е) у статті 539:
у підпункті 2 частини другої цифру «11» замінити цифрами «51, 11»;
частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
«5. У судове засідання викликаються засуджений, особа, звільнена умовно-достроково, його захисник, законний представник, прокурор. Про час та місце розгляду клопотання (подання) повідомляються орган або установа виконання покарань, що відає виконанням покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженого; лікарська комісія, що дала висновок стосовно питань застосування до засудженого примусового лікування або його припинення, у випадку розгляду відповідних питань; цивільний позивач і цивільний відповідач, якщо питання стосується виконання вироку в частині цивільного позову, інші особи у разі необхідності.
Призначаючи до розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та обов’язки, що покладаються на особу в разі її умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, суд може доручити представнику персоналу органу пробації скласти висновок щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення особою, яка подала клопотання щодо застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.
6. За наслідками розгляду клопотання (подання) суд постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в апеляційному порядку. У разі задоволення клопотання про умовно-дострокове звільнення особи, суд зазначає, які обов’язки слід покласти на звільнену особу, та строк, на який покладаються такі обов’язки. Оскарження прокурором ухвали суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким зупиняє її виконання.»;
є) у частині восьмій статті  610, частині третій статті 612 слова «у сфері виконання покарань» замінити словами «, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань,»;
5) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27):
а) у частині п’ятій статті 20:
в абзаці першому слова «та земель оборони» замінити словами «, земель оборони та пенітенціарної системи»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Земельні ділянки, що належать до земель пенітенціарної системи, використовуються згідно із Законом України «Про пенітенціарну систему»;
б) доповнити новою статтею 771  у такій редакції:
«Стаття 771. Землі пенітенціарної системи
1. Землями пенітенціарної системи визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підрозділів безпеки, територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань спеціального призначення, слідчих підрозділів, оперативних підрозділів, навчальних заколів, підприємств установ виконання покарань, закладів охорони здоров’я, будинків реінтеграції, обсерваторії рецидивної злочинності, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань пенітенціарної системи (далі – органи і установи пенітенціарної системи).
2. Землі пенітенціарної системи можуть перебувати лише в державній власності.
3. Органам і установам пенітенціарної системи для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються у постійне користування відповідно до вимог Земельного кодексу України.
4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, надані органам і установам пенітенціарної системи у постійне користування, можуть передаватись ними в оренду.
Продаж права оренди на земельних торгах та укладення договорів оренди щодо таких земельних ділянок здійснюються у порядку, встановленому главою 21 Земельного кодексу України та Законом України «Про оренду землі» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пенітенціарну систему».»;
в) пункт «в» частини четвертої статті 84 викласти у такій редакції:
«в) землі оборони та пенітенціарної системи;»;
г) у статті 116:
частину п’яту після слів «в порядку, визначеному законом» доповнити словами «крім випадків, визначених законом»;
доповнити новою частиною дев’ятою у такій редакції: 
«9. Медична допомога засудженим до позбавлення волі організовується і проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я»;
ґ) частину першу статті 124 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, в оренду фізичним та юридичним особам здійснюється за результатами проведення земельних торгів на підставі договору купівлі-продажу права оренди такої земельної ділянки шляхом укладення договору оренди земельної ділянки з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пенітенціарну систему».»;
д) частину другу статті 127 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, на земельних торгах здійснюється у порядку, встановленому главою 21 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пенітенціарну систему».»;
е) частину другу статті 135 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, на земельних торгах здійснюється органами і установами пенітенціарної системи у порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пенітенціарну систему».»;
6) у частині сьомій статті 61 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 34-35, ст.458) після слів «Міністерства внутрішніх справ України,» доповнити словами «Міністерства юстиції України,», а після слів «транспорту та інфраструктури» – словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань,»;
7) статтю 2 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст. 280) доповнити частиною третьою такого змісту:
«Відносини, пов'язані з орендою земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать до земель пенітенціарної системи, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про пенітенціарну систему».»;
8) у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303):
а) у статті 3 слова «Державну кримінально-виконавчу службу України» замінити словами «пенітенціарну систему»;
б) в абзаці дев’ятому частини першої статті 5, частині четвертій статті 7 слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
в) абзац четвертий пункту 1 статті 6 доповнити словами «, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, місцезнаходження яких невідомо»;
г) у статі 9:
у частинах першій слова «органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора» доповнити словами «пенітенціарної системи»;
у частині третій:
речення перше викласти в такій редакції:
«На  особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального  покарання, звільнена від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, місцезнаходження якої невідомо, безвісти зникла, ведеться  тільки одна оперативно-розшукова  справа.»;
у реченні другому слова «органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора» доповнити словами «пенітенціарної системи»;
ґ) у статті 91:
пункт 1 частини першої після слів «від відбування кримінального покарання,» доповнити словами «звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, місцезнаходження яких невідомо,»;
у частині другій слова «структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань,»;
у частині третій слова «органу Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань,»;
д) пункт 1 частини першої статті 92 після слів «від відбування кримінального покарання,» доповнити словами «звільнена від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, місцезнаходження якої невідомо,»;
9) у Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399):
а) абзац перший преамбули після слів «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» доповнити словами «, в Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
б) в частині першій статті 1 слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «в Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
в) у частині першій статті 12:
пункт «б» після слів «Державної кримінально-виконавчої служби України,» доповнити словами «особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи,»;
доповнити новими пунктами «з» та «и» у такій редакції: 
«з) особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (у тому числі із числа колишніх), які були звільнені з посад у період ліквідації Державної пенітенціарної служби України та її територіальних органів, у зв’язку з ліквідацією чи консервацією установ Державної кримінально-виконавчої служби або посади яких були демілітаризовані (розатестовані), якщо вони продовжили працювати або були прийняті на роботу в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, його органах та установах, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я на будь-яких посадах, або на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», в інших органах державної влади;
и) особи рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (у тому числі із числа колишніх), які за результатами конкурсу були прийняті на посади, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу» в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації або його територіальних органах.»;
г) у частині другій статті 2 слова «та Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «, Державної кримінально-виконавчої служби України чи пенітенціарної системи»;
ґ) у статті 9:
частину першу після слів «а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах» доповнити словами «а також особам рядового та начальницького складу, які були звільнені зі служби у період ліквідації Державної пенітенціарної служби України та її територіальних органів, ліквідацією (консервацією) установ, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України, за наявності вислуги не менше п’яти років,»;
у частині п’ятій слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» доповнити словами «чи пенітенціарної системи», а слова «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
д) у статті 12: 
у частині першій:
в абзаці першому пункту «а» слова «зазначеним у пунктах «б» – «д», «ж» статті 1 – 2 цього Закону» замінити словами «зазначеним у пунктах «б» – «д», «ж» – «и» статті 1 – 2 цього Закону»; 
у абзаці першому пункту «б» слова «іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-«д»» замінити словами «іншим особам, зазначеним у пунктах 
«б»-«д», «з», «и», а слова «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»; 
у пункті «г» слова «іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-«д»» замінити словами «іншим особам, зазначеним у пунктах 
«б»-«д», «з», «и»;
доповнити частину першу пунктом «д» такого змісту: 
«д) особам рядового та начальницького складу Державної пенітенціарної служби України, її територіальних  органів, установ, які були звільнені зі служби у зв’язку з ліквідацією Державної пенітенціарної служби України, її органів або консервуванням чи ліквідацією установ незалежно від віку в разі, якщо на день звільнення зі служби вони мають вислугу 20 років і більше.»;
е) у статті 13 слова ««чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «, Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
є) у статті 17:
у частині першій:
пункт «б» після слів «Державній кримінально-виконавчій службі України» доповнити словами «, пенітенціарній системі»;
у пунктах «в», «г», «ж» слова «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
у пункті «и» слова «або Державну кримінально-виконавчу службу України» замінити словами «, Державну кримінально-виконавчу службу України або пенітенціарну систему»;
у пункті «і» слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «у Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
у частині другій слова «чи Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «, Державної кримінально-виконавчої служби України чи пенітенціарної системи»;
після частини третьої доповнити новою частиною четвертою у такій редакції: 
«До вислуги років осіб, зазначених у пунктах "з" та "и"  статті 1-2 цього Закону, додатково зараховується час безперервної роботи (з дня призначення після звільнення зі служби в Державній кримінально-виконавчий службі України) на посадах у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, його територіальних органах, що заміщуються державними службовцями, а в навчальних, медичних закладах та установах виконання покарань  та слідчих ізоляторах – на будь-яких посадах.».
У зв’язку з цим частини четверту – п’яту вважати відповідно частинами п’ятою – шостою; 
ж) у частині другій статті 172 слова «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «, Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
з) абзац четвертий частини першої статті 22 після слів «Державної кримінально-виконавчої служби України» доповнити словами «, пенітенціарної системи,»;
и) у частині сьомій статті 30 слова «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «, Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
і) у статті 43:
у частині десятій слова «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «, Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
частину шістнадцяту після слів «Державної кримінально-виконавчої служи» доповнити словами «пенітенціарної системи,»:
доповнити новою частиною вісімнадцятою такого змісту:
«Особам, зазначеним у пунктах "з", "и" статті 1-2, пенсія обчислюється відповідно до частини третьої цієї статті з розміру грошового забезпечення, яке вони мали на день звільнення зі служби в Державній кримінально-виконавчій службі України.»;
ї) статтю 63 доповнити новою частиною такого змісту:
«Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для пенітенціарної системи.»;
10) у Законі України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360):
а) доповнити статтями 5-1 і 5-2 такого змісту:
«Стаття 5-1. Відвідування установ попереднього ув’язнення
1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи попереднього ув’язнення для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням - у супроводі медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають право:
Президент України або спеціально уповноважені ним представники (не більше п'яти осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);
Прем'єр-міністр України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноважені ним представники;
голова, заступники голови та члени Комісії при Президентові України у питаннях помилування;
Міністр юстиції України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);
Міністр внутрішніх справ України, Голова Національної поліції або спеціально уповноважені ними представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);
слідчий або суддя суду, які здійснюють кримінальне провадження щодо громадян з числа осіб, взятих під варту, які утримуються у відповідній установі;
члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та особи, які їх супроводжують;
члени Підкомітету ООН з попередження катувань та особи, які їх супроводжують;
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території яких вони розташовані, або спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб на відповідну територію);
народні депутати України та їх помічники-консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад;
Генеральний прокурор, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють на відповідній території нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
голова, заступник голови та члени обласної спостережної комісії;
сільський, селищний, міський голова або спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб) - на території відповідної місцевої ради;
члени громадських рад при територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань – на відповідній території.
2. Інші особи, а також близькі родичі осіб, взятих під варту, можуть відвідувати установи попереднього ув’язнення лише з письмово дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження.
3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, у тому числі представники засобів масової інформації, під час відвідування установ попереднього ув’язнення вправі безперешкодно, без обмеження в часі, із забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністраціями установ попереднього ув’язнення пересуватися територією установ попереднього ув’язнення, здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію, ознайомлюватися із звітністю, у тому числі й статистичною, здійснювати інспектування, подавати усні або письмові запити, перевіряти додержання законодавства, оскаржувати протиправні дії (бездіяльність) посадових та службових осіб установ виконання покарань, вимагати негайного припинення таких дій (бездіяльності) та притягнення до відповідальності винних осіб (з наступним вичерпним письмовим повідомленням відповідної особи про вжиті (не вжиті) заходи відповідальності протягом 10 днів з дня отримання відповідної вимоги), ознайомлюватися з особовими справами осіб, узятих під варту, і засуджених, іншими документами тощо, спілкуватися з будь-якими працівниками установ попереднього ув’язнення та особами, узятими під варту, і засудженими (у тому числі на умовах анонімності). Спілкування з особами, узятими під варту, проводиться в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону. 
4. Режим в установах попереднього ув’язнення не повинен перешкоджати або використовуватися як перешкода реалізації суб'єктами контролю своїх повноважень, встановлених частиною третьою цієї статті. У виняткових випадках в інтересах слідства слідчий або суд, які здійснюють кримінальне провадження, можуть прийняти рішення про контроль спілкування осіб, взятих під варту, з головами місцевих державних адміністрацій, або спеціально уповноваженими ними представниками, народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатами місцевих рад, головою, заступником голови та членами спостережних комісій, сільським, селищним, міським головою або спеціально уповноваженими ними представниками, членами громадських рад при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та його територіальних органах. Рішення про такий контроль повинно бути обґрунтованим, вмотивованим і визначати коло осіб, яких воно стосується. У рішенні має зазначатися строк його дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Заборона повинна бути необхідною у демократичному суспільстві (пропорційною) та бути спрямованою до обґрунтованих цілей, встановлених Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Копія рішення із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту, або особам зазначеним у цій частині статті, яких воно стосується.
5. В одній установі попереднього ув’язнення не може одночасно перебувати більше 10 осіб, зазначених у частині першій цієї статті, включаючи медичних працівників (які здійснюють супровід) та представників засобів масової інформації. У разі перевищення зазначеної кількості перевага на подальше перебування в установі попереднього ув’язнення надається особам, які першими потрапили на територію установи.
6. Представники громадських об’єднань, експерти, учені та фахівці, залучені Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини на договірних засадах до виконання функцій національного превентивного механізму, відвідують установи попереднього ув’язнення на підставі окремого письмового доручення Уповноваженого.
7. Не мають права відвідувати установи попереднього ув’язнення для здійснення контролю і проведення перевірок особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, а також особи, які раніше тримались в установі, яку мають намір відвідувати. Адміністрація установи під підпис ознайомлює осіб, які відвідують установу, про існуючи обмеження та правила відвідування. На вимогу адміністрації установи у разі встановлення порушень правил відвідування особа, яка відвідує установу, зобов’язана припинити такі порушення. Бланк цього документу розміщується у вільному доступі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, є доступним для роздрукування і після його заповнення та підписання адміністрація установи без жодним обмежень приймає його та здійснює допуск відповідної особи до установи.
Стаття 5-2. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та особи, які їх супроводжують, можуть вільно відвідувати місця попереднього ув'язнення без спеціального дозволу в будь-який час та без будь-яких перешкод. 
Такі представники мають право вільно, без будь-якого обмеження в часі, з максимальною підтримкою персоналу та адміністрації установ попереднього ув'язнення переміщуватись такими установами та проводити приватні бесіди з усіма особами, взятими під варту»;
б) статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув’язнення 
Режим у місцях попереднього ув’язнення, тобто порядок і умови тримання осіб, взятих під варту, та нагляду за ними з метою забезпечення попереднього ув’язнення, встановлюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 
Основними вимогами режиму в місцях попереднього ув’язнення є ізоляція осіб, взятих під варту, постійний нагляд за ними і роздільне тримання їх у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону.
Адміністрація установи попереднього ув’язнення має право використовувати аудіовізуальні, електронні та інші технічні засоби для запобігання втечам та вчиненню інших злочинів, порушенню встановленого законодавством порядку тримання під вартою, а також забезпечення безпеки осіб, взятих під варту, персоналу установи попереднього ув’язнення та інших осіб, які перебувають на території установи попереднього ув’язнення. 
Адміністрація установи попереднього ув’язнення зобов’язана повідомити осіб, взятих під варту, та інших осіб, які заходять на територію установи попереднього ув’язнення, про застосування технічних засобів нагляду і контролю. 
Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх використання визначаються наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.
Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, підлягають обшуку, медичному огляду, дактилоскопіюванню і фотографуванню; їх ознайомлюють з правами, обов’язками та вимогами режиму. Речі, які є при зазначених особах, а також передачі, посилки та бандеролі, що надходять на їх ім’я, підлягають огляду, а листування — перегляду. Гроші, продукти харчування, предмети та речі, заборонені для зберігання в місцях попереднього ув’язнення, вилучаються, про що складається протокол.
Вилучені в новоприбулих осіб, взятих під варту, гроші зараховуються на їх особові рахунки. Інші продукти харчування, предмети та речі, заборонені для зберігання в місцях попереднього ув’язнення, вилучаються та за рішенням начальника установи попереднього ув’язнення здаються на зберігання на склад цієї установи або повертаються їх родичам чи іншим особам за письмовою заявою осіб, в яких вони були вилучені, або знищуються за згодою цих осіб, про що складається акт.
Гроші, дорогоцінні метали і вироби з них, дорогоцінні камені і перлини та вироби з них, іноземна валюта, засоби мобільного зв’язку, комп’ютерна техніка, ноутбуки та планшети, інша аудіо-, відеотехніка та побутова техніка, використання яких заборонено в місцях попереднього ув’язнення, виявлені в осіб, взятих під варту, або власник яких не встановлений, вилучаються, про що посадовою особою установи попереднього ув’язнення складається протокол. 
За клопотанням установи попереднього ув’язнення суд розглядає питання про конфіскацію і передачу в дохід держави зазначених у частині восьмій цієї статті речей та предметів у порядку, встановленому законодавством.
Інші заборонені для зберігання в місцях попереднього ув’язнення продукти харчування, предмети та речі вилучаються та за рішенням начальника установи попереднього ув’язнення знищуються в присутності особи, в якої вони були вилучені, або передаються на зберігання на склад, про що складається акт.
У разі вилучення речей (наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, зброї тощо), за зберігання яких передбачена кримінальна відповідальність, вони відповідно до Кримінального процесуального кодексу України передаються до органів внутрішніх справ для прийняття рішення в установленому законодавством порядку разом з оригіналами складених протоколів.
Прийняті на зберігання на склад установи попереднього ув’язнення від осіб, взятих під варту, заборонені для зберігання в місцях попереднього ув’язнення продукти харчування у разі їх псування природнім шляхом або закінчення визначеного строку придатності знищуються адміністрацією установи попереднього ув’язнення в присутності особи, в якої вони були вилучені, про що складається акт.
Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляд його речей здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу. 
Обшук осіб, взятих під варту, огляд їх особистих речей, посилок, передач та бандеролей, які надходять на їх адресу, проводяться з використанням технічних засобів.
Особи, які заходять на територію установи або виходять з неї, та їх речі підлягають огляду, зокрема із застосуванням технічних засобів. 
Особи, які заходять на територію установи, попереджаються про вимоги режиму. Вони (крім осіб, зазначених у частині першій статті 5-1 цього Закону) повинні здати предмети та речі, заборонені для використання та зберігання особами, взятими під варту, та засудженими. Особам, які відмовилися від проведення огляду, прохід на територію установи забороняється.
Порядок забезпечення режиму в місцях попереднього ув’язнення, проведення обшуків, оглядів та вилучення заборонених для зберігання в місцях попереднього ув’язнення предметів та речей визначається наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.»;
в) у статті 8: 
частину першу викласти в такій редакції:
«Взятих під варту осіб тримають у маломісних або загальних камерах. З метою збереження таємниці досудового розслідування, захисту ув’язнених від можливих посягань на їх життя чи запобігання вчиненню ними нового злочину за наявності медичних підстав або за письмовою заявою особи, взятої під варту, що мотивована поважною причиною, за відповідним рішенням особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження, чи начальника установи попереднього ув’язнення, санкціонованим прокурором, їх можуть тримати в камері поодинці.
У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю та здоров’ю особи, взятої під варту, допускається її одиночне тримання в камері за постановою начальника установи попереднього ув’язнення з одночасним письмовим повідомленням прокурора.
Розміщення осіб, взятих під варту, в камерах здійснюється з урахуванням їх особистості та психологічної сумісності.»;
у частині другій:
абзац п’ятий виключити;
в абзаці шостому слова «які не перебували в місцях позбавлення волі» замінити словами «які раніше не відбували покарання в місцях позбавлення волі»;
абзац сьомий після слів «особливо тяжких злочинів» доповнити словами «, які раніше не відбували покарання в місцях позбавлення волі»;
абзац одинадцятий після слова «засуджених» доповнити словами «, вироки щодо яких набрали законної сили»; 
у частині п’ятій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
г) у статті 9:
у частині першій:
доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«на гуманне ставлення до них та повагу їх людської гідності;».
У зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:
«одержувати без обмеження  кількості передачі, посилки, бандеролі та грошові перекази і передачі;
купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування, предмети першої потреби, письмове приладдя, газети та книги через торговельну мережу на замовлення;»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Перелік продуктів харчування, предметів та речей, заборонених для передачі особам, взятим під варту, та зберігання ними, визначається наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.»;
ґ) у статті 10:
абзац другий викласти в такій редакції:
«додержуватися правил внутрішнього розпорядку, встановлених у місці попереднього ув’язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації;»;
абзац п’ятий після слова «ув’язнення» доповнити словами 
«, додержуватися правил пожежної безпеки, а також безпеки під час поводження з електроприладами;»;
доповнити статтю абзацом такого змісту:
«проводити прибирання камер у порядку черговості.»;
д) у статті 12:
у частині першій слова «, не менше трьох разів на місяць» виключити;
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
«Порядок організації побачень у місцях попереднього ув’язнення визначається наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.».
У зв’язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
Частину шосту доповнити реченням такого змісту:
«Побачення можуть здійснюватись у режимі відеоконференції, у тому числі шляхом обміну документами та записами через глобальну мережу Інтернет (Інтернет-побачення) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.»;
е) доповнити статтею 12-1 такого змісту:
«Стаття 12-1. Участь осіб, взятих під варту, в складанні досудової доповіді 
1. У разі прийняття судом рішення про складання досудової доповіді, представник уповноваженого органу з питань пробації допускається до особи, взятої під варту, для її опитування. Підставою для такого допуску є ухвала суду про складання досудової доповіді. 
2. У разі відмови особи від участі у складанні досудової доповіді, від неї відбирається заява про це.
3. Представнику уповноваженого органу з питань пробації надається можливість ознайомлення з матеріалами особової справи особи, узятої під варту.
4. Адміністрація установи повинна забезпечити умови для проведення таких зустрічей, у тому числі які виключають можливість третіх осіб мати доступ до інформації, що надається в процесі опитування особи, взятої під варту.»;
є) абзаци четвертий – шостий статті 14 виключити;
ж) у статті 18:
частину п’яту викласти у такій редакції:
«Дозвіл на проведення спеціальних операцій з використанням світлозвукових пристроїв відволікаючої дії, водометів, бронемашин та інших технічних засобів, застосування яких пов'язане з ризиком заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих, дають керівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, начальник Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області, начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або особи, які їх замінюють, керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, або його заступник, Міністр оборони України, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або його перший заступник.»;
у частині шостій слова «чи збройного опору» замінити словами «збройного опору чи збройного нападу»;
з) у статті 19:
у частині першій слова «голови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, начальника управління (відділу) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі» замінити словами «керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань»;
11) в абзаці першому пункту 19 статті 6, пункті 11 частини другої статті 7, абзаці восьмому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425) слова «Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України чи пенітенціарної системи»;
12) у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385):
а) доповнити частину тринадцяту статті 17 новим абзацом такого змісту:
«особам рядового і начальницького складу пенітенціарної системи – на весь період їх служби»;  
б) у статті 37:
абзац п'ятий пункту 2 частини першої після слів «Державної кримінально-виконавчої служби України» доповнити словами «пенітенціарної системи,»;
абзац третій пункту 2 частини слова «та в Державну кримінально-виконавчу службу України» замінити словами «, в Державну кримінально-виконавчу службу України та в пенітенціарну систему»;
13) у пункті 7 частини третьої статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118) слова «персонал Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «особи рядового і начальницького складу пенітенціарної системи»;
14) у пункті 4 частини першої статті 6 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,            № 49, ст. 258) слова «у сфері виконання покарань» замінити словами «у сфері виконання кримінальних покарань та пробації»;
15) у частині шостій статті 5 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180) слова  «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
16) статтю 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) доповнити частиною двадцять дев’ятою такого змісту: 
«29. Єдиний внесок для установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань встановлюється у розмірі 5,3 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.»;
17) у Законі України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 380):
а) у частині другій статті 6 слова «правової політики, державної політики у сферах» замінити словами «політики у сферах пробації,»;
б) у частині першій статті 7 слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань,» замінити словами «Орган пробації»;
в) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«3. Порядок взаємодії суб'єктів соціального патронажу затверджується наказом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах пробації, трудових відносин, соціального захисту населення, сім'ї та дітей, освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров'я, та Міністерства внутрішніх справ України.»;
18) у Законі України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93):
а) у частині першій статті 2:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) волонтер пробації - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації або організацією (установою), що сприяє уповноваженому органу з питань пробації на провадження волонтерської діяльності за напрямом сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи;»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) органи пробації:
центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації;
державна установа, що здійснює повноваження з реалізації державної політики у сфері пробації відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, цього та інших законів України;
уповноважені органи з питань пробації – відокремлені підрозділи державної установи, що забезпечують реалізацію пробації та виконання інших функцій і завдань, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України, цим та іншими законами України;»;
пункт 6 після слів «засуджених» доповнити словами «і звільнених»;
пункт 7 після слів «або особі,» доповнити словами «умовно-достроково звільняється від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк,»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) суб'єкти пробації – засуджені, щодо яких за рішенням суду та відповідно до закону застосовуються наглядові, соціально-виховні заходи, особи, які умовно-достроково звільняються (звільнені) від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк,  обвинувачені, щодо яких уповноваженим органом з питань пробації готується досудова доповідь, а також правопорушники, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді громадських, виправних робіт;»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«9) індивідуальний план роботи з суб'єктами пробації – це визначений персоналом уповноваженого органу з питань пробації порядок забезпечення сприяння особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням чи умовно-достроково, в отриманні ними консультативної, психологічної та інших видів допомоги, забезпеченні працевлаштування, залучення до навчання, участі у соціально корисній діяльності, що враховує наявні ризики й потреби особи та має на меті створення умов для виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.»;
б) у частині першій статті 6:
абзац третій викласти в такій редакції:
«здійснення нагляду за дотриманням встановлених обмежень засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років;»;
після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
«виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських, виправних робіт;».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;
абзац сьомий доповнити словами «, а також осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;
після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
«підготовка висновків щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення у разі застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;
визначення ризику вчинення повторного кримінального правопорушення для цілей застосування статті 81 Кримінального кодексу України; 
контроль за виконанням особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, обов’язків, покладених на них судом;».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – тринадцятим; 
доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
«складання та реалізація з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення індивідуальних планів роботи з суб'єктами пробації;».
У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим; 
в) у частині другій статті 7:
абзац другий викласти в такій редакції:
«ухвала суду про складання досудової доповіді щодо обвинуваченого;»;
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«ухвала суду про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання на підставі статті 81 Кримінального кодексу України;»;
доповнити частину новими абзацами такого змісту:
«повідомлення адміністрації установи виконання покарання про необхідність складання висновку щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення для цілей застосування статті 
81 Кримінального кодексу України;
постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських, виправних робіт.»;
г) у частині п’ятій статті 9, частині четвертій статті 20 слова «центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері пробації»;
ґ) у статті 10:
частину першу після слів «від відбування покарання з випробуванням,» доповнити словами «умовно-достроково звільнених від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі,»;
у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері пробації»;
частину третю доповнити словами «, а також осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі»;
д)  статтю 11 викласти в такій редакції:
«1. Пенітенціарна пробація – це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання, а також складання та подання до суду висновку щодо ризику вчинення повторного кримінального правопорушення стосовно осіб, які відбули визначену законом частину строку покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі  та подали клопотання про розгляд питання щодо умовно-дострокового звільнення.
2. Пенітенціарна пробація розпочинається не пізніше ніж за три місяці до звільнення особи по закінченню строку покарання та включає: 
організацію та проведення тренінгів і занять у межах курсів підготовки до звільнення, тематика яких визначається уповноваженим органом з питань пробації; 
звернення до державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій щодо визначення місця проживання після звільнення; влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених; госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні працездатних осіб. 
Перелік заходів, до яких необхідно залучати засуджених, визначається уповноваженим органом з питань пробації відповідно до наявних потреб особи, її характеристики, а також даних, які свідчать про можливі складнощі в соціальній адаптації. У разі, якщо особа звільняється від відбування покарання достроково, пенітенціарна пробація полягає в інформуванні засудженого про суб'єктів надання допомоги у соціальній адаптації.   
3. Порядок взаємодії органів пробації та державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій під час здійснення заходів пенітенціарної пробації затверджується нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що формують державну політику у сфері пробації, у сфері соціальної політики, у сфері охорони здоров’я, та Міністерством внутрішніх справ України.
4. Уповноважений орган з питань пробації після отримання повідомлення установи виконання покарання про необхідність складання висновку щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення для цілей застосування статті 81 Кримінального кодексу України складає висновок щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення, та направляє цей висновок до суду. 
5. Засудженому надається можливість брати участь у складанні висновку, надавати представнику уповноваженого органу з питань пробації інформацію, необхідну для складання такого висновку, ознайомлюватися з текстом висновку, подавати свої зауваження та уточнення.
6. Порядок складення висновку щодо ризику вчинення повторного кримінального правопорушення для цілей застосування статті 81 Кримінального кодексу України затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері пробації.
7. Уповноважений орган з питань пробації може також продовжити за згодою особи, звільненої з місць обмеження або позбавлення волі, сприяти їй 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 об’єднаннями та релігійними організаціями у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері пробації.»;
е) статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Соціально-виховна робота 
1. Соціально-виховна робота - це цілеспрямована діяльність персоналу уповноваженого органу з питань пробації, спрямована на залучення суб'єктів пробації до суспільно-корисної діяльності відповідно до їх потреб та наявних можливостей.
2. Соціально-виховна робота з суб'єктами пробації полягає у:
реалізації пробаційних програм (у разі їх призначення);
психологічній допомозі; 
направленні суб’єктів пробації до державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, на які покладається сприяння у працевлаштуванні, залучення до навчання, надання соціальної допомоги;
проведення бесід виховного характеру при явці до уповноваженого органу з питань пробації на реєстрацію.
3. Соціально-виховну роботу проводить персонал уповноваженого органу з питань пробації з усіма категоріями суб’єктів пробації, крім осіб, стосовно яких готується досудова доповідь, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та засуджених до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів.»;
е) частину першу статті 14 доповнити новими абзацами шостим та сьомим такого змісту:
«особи, відносно яких складається висновок щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення в порядку, визначеному статтею 81 Кримінального кодексу України;
особи, на які накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських, виправних робіт;»;
є) статтю 18 викласти в такій редакції:
« Стаття 18. Повноваження органів пробації
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері пробації, здійснює: 
узагальнення практики застосування законодавства у сфері пробації;
розробку проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері пробації;
правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства у сфері пробації, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, з питань пробації, що подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;
надання роз'яснень з питань, пов'язаних з питаннями пробації, а також стосовно актів, які ним видаються у сфері пробації;
надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються питань пробації;
інші повноваження відповідно до закону.
2. Державна установа з питань пробації здійснює:
реалізацію державної політики у сфері пробації;
організаційно-методичне та практичне забезпечення завдань пробації;
організацію пробаційного нагляду, соціально-виховної роботи із засудженими, забезпечення судів інформацією, що характеризує обвинувачених (досудові доповіді);
міжнародне партнерство у сфері пробації;
інші повноваження відповідно до законодавства.
3. Уповноважені органи з питань пробації здійснюють:
забезпечення суду досудовими доповідями про обвинувачених; 
здійснення нагляду за дотриманням засудженими умов звільнення від покарання чи його відбування;
виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
виконання постанов суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у виді громадських, виправних робіт;
реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, умовно-достроково звільнених від відбування покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;
проведення соціально-виховної роботи  суб’єктами  пробації у передбачених чинним законодавством випадках;
підготовку до звільнення засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі на певний строк;
підготовку висновків щодо оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення у разі застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;
проведення курсів підготовки засуджених до звільнення з місць позбавлення та обмеження волі;
направлення засуджених до покарання у виді обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів у порядку, встановленому законом;
здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.»;
ж) доповнити статтею 181 такого змісту:
«Стаття 181. Оплата праці персоналу державної установи та уповноважених органів з питань пробації
1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці персоналу державної установи та уповноважених органів з питань пробації для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.
2. Заробітна плата персоналу державної установи та уповноважених органів з питань пробації складається з:
1) посадового окладу, що не може бути меншим від: 
трьох розмірів мінімальної заробітної плати у відповідний період – в державній установі;
двох розмірів мінімальної заробітної плати у відповідний період – в уповноважених органах з питань пробації;
2) щомісячної надбавки за вислугу років – на рівні 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік стажу, що зараховується до стажу роботи в державній установі та уповноважених органах з питань пробації, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
3) щомісячної надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за:
високі досягнення у праці;
виконання особливо важливої роботи;
складність, напруженість у роботі;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.
3. За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності персоналу державної установи та уповноважених органів з питань пробації можуть встановлюватися премії. До премій персоналу державної установи та уповноважених органів з питань пробації належать:
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна премія відповідно до особистого внеску працівника в загальний результат роботи відповідного органу пробації.
4. Джерелом формування фонду оплати праці персоналу державної установи та уповноважених органів з питань пробації є державний бюджет. Фонд оплати праці зазначеного персоналу формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Порядок використання таких коштів, які надходять до державного бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Час роботи або проходження служби на роботах та посадах, визначених Законом України "Про пенітенціарну систему", а також на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників та час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі зараховується до стажу роботи в державній установі та уповноважених органах пробації.
Стаття 182. Вимоги до кандидатів на посади в державній установі, її філіях та уповноважених органах з питань пробації
1. На роботу до державної установи та уповноважених органів з питань пробації на основі трудового договору можуть бути прийняті громадяни України, що досягли 21 року, вільно володіють державною мовою та які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за напрямом, який відповідає основним функціональним обов’язкам. 
2. На роботу до державної установи та уповноважених органів з питань пробації не може бути прийнята особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави.
2. Вимогами до осіб, які претендують на роботу в державній установі та уповноважених органах з питань пробації, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог, які визначаються державною установою. 
3. При призначенні особи на посаду вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду встановлюється строком до шести місяців.
4. На працівників державної установи та уповноважених органів з питань пробації, що працюють за трудовими договорами, поширюються обмеження, визначені Законом України "Про запобігання корупції" та Законом України «Про пенітенціарну систему».»;
з) статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Правовий та соціальний статус персоналу органів пробації
1. Права, обов’язки, відповідальність, правовий і соціальний захист персоналу органів пробації визначаються Законом України «Про пенітенціарну систему», цим та іншими законами України.
2. Під час виконання покладених завдань персонал органів пробації має право:
перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це керівника або уповноваженої ним особи;
відвідувати суб’єктів пробації за місцем їх проживання, роботи або навчання без попередження та погодження;
викликати суб’єктів пробації до органу пробації та отримувати від них усні чи письмові пояснення;
складати протоколи про адміністративні правопорушення, застосовувати інші заходи, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення;
користуватися іншими правами, визначеними законодавством. 
3. Персоналу органів пробації безоплатно надається у встановлений ним строк інформація, необхідна для здійснення наданих повноважень.
4. Невиконання законних вимог персоналу органів пробації тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
5. Персоналу органів пробації надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки, включаючи зарахований стаж, на 3 календарні дні, але не більше, ніж на 15 календарних днів. При наданні щорічної основної відпустки персоналу органів пробації виплачується середня заробітна плата за цей період та надається грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати. Додаткові відпустки персоналу органів пробації надаються в порядку, визначеному законодавством.
6. Персоналу органів пробації при виконанні покладених завдань забезпечується безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання й роботи за наявності службового посвідчення, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, вартість якого відшкодовується державною установою за рахунок коштів Державного бюджету. 
7. Персонал органів пробації підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за рахунок коштів Державного бюджету. 
8. Персоналу органів пробації за рахунок коштів Державного бюджету відшкодовується вартість щорічних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів.»;
и) у статті 20:
у частині четвертій слова «центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері пробації»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Витрати, понесені волонтером пробації під час виконання покладених завдань, а також завдана ним шкода відшкодовуються організацією (установою), що уповноважила волонтера, самим волонтером або органом пробації у порядку, визначеному законодавством.»;
19) у пункті 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 22, ст. 145) слова «Державній пенітенціарній службі України» замінити словами «пенітенціарній системі України»;
20) У Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40 – 41, ст. 379):
а) у статті 23:
пункт 7 частини першої після слів «від виконання кримінального покарання,» доповнити словами «або від виконання обов’язків, визначених законом та покладених на них судом,»;
абзац перший пункту 26 викласти в такій редакції:
«26) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, представників уповноважених органів з питань пробації при відвідуванні суб'єктів пробації, здійснює привід у виконавчому провадженні, а також суб'єктів пробації, що ухиляються від прибуття за викликом уповноваженого органу з питань пробації.»;
б) пункт 3 частини першої статті 26 доповнити словами «, або від виконання обов’язків, визначених законом та покладених на них судом»;
в) пункт 3 частини другої статті 78 доповнити словами 
«Державній кримінально-виконавчій службі України, пенітенціарній системі»;
21) у частині сьомій статті 22 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №  6, ст. 55) слова «Державна пенітенціарна служба України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань»;
22) у Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 
2014 р., № 37-38, ст. 2004):
пункт 6 частини першої статті 1 доповнити словами «, центрального орану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань»;
у частині десятій статті 33 слова «який забезпечує формування та» замінити словом «що»;
23) частину другу статті 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) після слів «крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України,» доповнити словами «пенітенціарної системи,»;
24) пункт 10 частини четвертої статті 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) доповнити словами «, крім випадків, визначених законом»;
25) у Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542):
а) у статті 70:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:
виконання покарання у вигляді штрафу, призначеного судом у кримінальному провадженні – 80 відсотків;
відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, виконання адміністративного стягнення у вигляді штрафу у справі про адміністративне правопорушення – 50 відсотків;
за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – 20 відсотків.
З пенсії може бути відраховано не більш як 80 відсотків при виконанні покарання у вигляді штрафу, призначеного судом у кримінальному провадженні; не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках, при виконанні адміністративного стягнення у вигляді штрафу у справі про адміністративне правопорушення.
За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.»;
у частині третій після слів «не поширюється на відрахування із заробітної плати» доповнити словами «при виконанні покарання у вигляді штрафу, призначеного судом у кримінальному провадженні, а також»;
б) у статті 73:
абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. За винятком випадку виконання покарання у вигляді штрафу, призначеного судом у кримінальному провадженні, стягнення не може бути звернено на такі виплати:»;
у пункті 3 частини другої слова «та Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «, Державній кримінально-виконавчій службі України, пенітенціарній системі»;
26) в абзаці третьому пункту «г» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 348) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
27) у статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 416):
в абзаці сьомому частини першої слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
абзац чотирнадцятий частини другої викласти в такій редакції: 
«установи виконання покарань та слідчі ізолятори пенітенціарної системи (крім тих, що не використовуються для здійснення своїх функцій)»;
28) у частині першій статті 4 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50) слова «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» замінити словами «Про пенітенціарну систему»;
29) у Законі України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40 – 41, ст. 249):
а) текст Закону після слів «ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України» в усіх відмінках і числах доповнити словами «ветеран пенітенціарної системи» у відповідному відмінку і числі, а після слів «Державній кримінально-виконавчій службі України» – словами «пенітенціарній системі,»;
б) у статті 11 слова «Про об'єднання громадян» замінити словами «Про громадські об’єднання»;
30) у тексті Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
31) у підпункті 2 пункту «а» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
32) у назві та частині першій статті 15 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
33) в абзаці другому частини третьої, абзаці другому частини сьомої статті 61, абзаці другому частини другої статті 63 Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37 – 38, ст. 366) слова «органів Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
34) у підпункті «д» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) слова «державної кримінально-виконавчої служби» замінити словами «пенітенціарної системи»;
35) у пункті 3 частини другої статті 6, частинах першій, четвертій статті 40, частині восьмій статті 45, частині четвертій статті 46, частині другій статті 76 Закону України «Про всеукраїнський референдум» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 44 – 45, ст. 634) слова «кримінально-виконавчої» замінити словом «пенітенціарної»;
36) у частині другій статті 66 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
37) у частині другій статті 1 Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
38) у пункті 2 частини першої статті 30 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) слова «або Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «, Державної кримінально-виконавчої служби України або пенітенціарної системи»;
39) у частині другій статті 4 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 5, ст. 21) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
40) у частині другій статті 3 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397) слова «Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «пенітенціарній системі»;
41) у пункті 31 частини першої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 87) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
42) у пункті 29 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
43) у статті 15 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
44) у частині другій статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289) після слів «Державної кримінально-виконавчої служби України» доповнити словами «, пенітенціарної системи», а слова «чи Державній кримінально-виконавчій службі України» замінити словами «, Державній кримінально-виконавчій службі України чи пенітенціарній системі»;
45) у частині третій статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи»;
46) у частині другій статті 24 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 258) слова «Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «пенітенціарної системи», а слова «цієї служби» замінити словами «цієї системи»;
47) в абзаці другому частини другої статті 3 Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 1, ст. 6) після слів «інших військових формувань та правоохоронних органів,» доповнити словами «пенітенціарної системи,»;
48) пункт 35 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28,              ст. 312) доповнити словами «та порушення режиму утримання засуджених та осіб, узятих під варту».

4. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом: 
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
б) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
в) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


     Голова
Верховної Ради України


