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Особи, які були засуджені, відбували покаран
ня та повернулися з місць позбавлення волі, як 
і всі громадяни України, мають конституційні 
права і свободи.

Нагадаємо, що основним документом, що посвідчує особу 
власника — громадянина України, є паспорт.

ПАСПОРТ

За відсутності паспорта в особовій справі засудженого, ад
міністрація установи виконання покарань завчасно вживає 
заходів щодо його одержання.

Кошти на сплату держмита за виготовлення паспорту зні
маються з особового рахунку засудженого.

Якщо при звільненні не видали паспорт:

Необхідно звернутись до відповідного відділу Державної 
міграційної служби (раніше мали назву «паспортного сто
лу» при райвідділі міліції) за місцем реєстрації. Якщо об
ставини не дозволяють прибути для проживання до міс
ця реєстрації чи іншого, яке вказане у довідці про звіль
нення, паспорт може бути виданий за місцем фактичного 
прибуття.

Особи, які відбули покарання і звільнились з місць по
збавлення волі, звільняються від оплати штрафу за втрату 
паспорту — для цього потрібно пред’явити довідку про 
звільнення. Для вироблення паспорту необхідно оплати
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ти держмито у розмірі 17 грн. та зробити фотографію вста
новленого зразка.

Видача паспорту повинна бути здійснена у місячний 
термін після прийняття документів за місцем прожи
вання особи. Документом, який підтверджує особу для 
отримання паспорту, може бути довідка про звільнен
ня. Якщо така довідка втрачена, за зверненням особи, 
відповідний орган запитує її дублікат з пенітенціарної 
установи. На період виготовлення дублікату видають 
тимчасове посвідчення особи громадянина України 
(форма № 9).

Для оформлення тимчасового посвідчення пода
ються:

заяваанкета за формою, встановленою МВС 
та МЗС;

2 фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів;

довідка про реєстрацію особи громадянином 
України.

Крім того, особи, які постійно проживають в Україні, по
дають копію довідки органу державної податкової служ
би про присвоєння їм ідентифікаційного номера.

Документи приймаються за умови пред’явлення наяв
ного паспортного документа або документа, що його 
замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби по
дається засвідчений переклад тексту документа україн
ською мовою.

•

•

•

!!
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В разі браку коштів на оплату держмита та за виготов
лення фотографій, допомога може бути надана відділом 
соціального захисту місцевої ради. В цьому випадку ви
дається спеціальний талон на отримання паспорту та ви
готовлення фотографій, з яким необхідно звернутись до 
фотоательє, а потім у відділ Державної міграційної служби 
за місцем проживання.

Особам, звільненим з місць позбавлення волі, якщо 
вони до засудження не мали паспортів або останні не 
вилучались і до особових справ приєднані не були, 
паспорти видаються після прибуття їх до місця прожи
вання, вказаного в довідках про звільнення, незалеж
но від вирішення питання про їх реєстрацію в даній 
місцевості.

Незаконною є вимога про надання будь-яких доку-
ментів (крім довідки про звільнення, якщо вона є єди-
ним документом, який посвідчує особу та викорис-
товується як офіційний документ для оформлення 
паспорту) про перебування у місцях позбавлення 
волі при оформленні паспорта та будь-які відмітки 
про це у паспорті, оскільки такі дії не передбачені 
чинним законодавством.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАТРОНАЖ

Звільненим особам забезпечується надання медичної та 
медикосанітарної допомоги в установленому законо
давством порядку.

!!
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Особам, які відбули покарання в місцях позбавлення 
волі, законодавство України надає додаткові гарантії 
реалізації їх прав. Це так звані «заходи соціального пат
ронажу», перелік яких закріплений в спеціальному нор
мативному акті — Законі України «Про соціальну адап
тацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» 
(далі — Закон).

«Соціальних патронаж» — це надання допомоги звіль
неним особам шляхом здійснення комплексу правових, 
економічних, організаційних, психологічних, соціальних 
та інших заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на 
їх соціальну адаптацію.

Законом визначено послуги соціального патронажу, 
до яких, крім соціальних, що визначені Законом України 
«Про соціальні послуги», віднесено медичні, юридичні, 
освітні, реабілітаційні та інші послуги. Послуги надаються 
звільненим особам, які звернулись до суб’єктів соціально
го патронажу.

Окреслено окремі заходи соціального патронажу, 
а саме: надання медичної та медикосанітарної допомоги, 
надання чи збереження житла, видача паспортів та реєст
рація місця проживання або перебування, надання додат
кових гарантій працевлаштування.

Визначено спеціалізовані установи для звільнених 
осіб — центри соціальної адаптації, спеціальні будинки
інтернати, які надають допомогу звільненим особам у їх 
соціальній адаптації.
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Повноваження суб’єктів соціального Патронажу

1. Відновлення документів та реєстрація місця прожи-
вання.

Центр соціальної адаптації у разі звернення звільненої 
особи, в якої відсутній паспорт громадянина України, готує 
пакет документів, необхідних для здійснення відновлення 
паспорта громадянина України.

Територіальні органи Державної міграційної служби без
посередньо здійснюють видачу паспорта громадянина Ук
раїни та реєстрацію місця проживання або перебування 
звільнених осіб згідно із законодавством.

2. Медична допомога, обслуговування, обстеження звільне-
них осіб.

Заклади охорони здоров’я:

забезпечують проведення за направленням органів 
праці та соціального захисту населення, центрів со
ціальної адаптації, центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді (далі — ЦСССДМ) та закладів 
соціального обслуговування, а також у разі само
стійного звернення звільненої особи медичного 
обстеження;

направляють у разі потреби звільнених осіб для 
проведення огляду до медикосоціальних експерт
них комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності 
або до закладу охорони здоров’я для проведення 
лікування;

•

•
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забезпечують необхідними лікарськими засобами 
звільнених осіб, які мають право на безоплатне або 
пільгове забезпечення лікарськими засобами.

3. Працевлаштування звільнених осіб.

Звільнені особи, які є інвалідами, направляються до центру 
професійної реабілітації для інвалідів.

Центри соціальної адаптації:

видають направлення звільненим особам, які є їх 
клієнтами, до відповідних центрів зайнятості для 
здійснення підбору роботи, проведення професій
ної орієнтації з метою вибору виду професійної 
діяльності;

надають центрам зайнятості інформацію про неп
рацюючих звільнених осіб, які є клієнтами центру, 
з метою вирішення питання щодо їх працевлашту
вання, залучення до громадських робіт тощо.

ЦСССДМ та заклади соціального обслуговування:

сприяють працевлаштуванню звільнених осіб, які 
є їх клієнтами;

надають центрам зайнятості інформацію про неп
рацюючих звільнених осіб, які є їхніми клієнтами, 
з метою вирішення питання щодо їх працевлашту
вання, залучення до громадських робіт тощо.

Органи праці та соціального захисту населення направ
ляють до центрів зайнятості звільнених осіб у разі їх са
мостійного звернення для здійснення підбору роботи, 

•

•

•

•

•
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проведення професійної орієнтації з метою вибору виду 
професійної діяльності.

Підрозділи державної служби зайнятості:

забезпечують реєстрацію та взяття на облік без
робітних і звільнених осіб, які потребують праце
влаштування;

надають звільненим особам соціальні послуги з по
шуку роботи, інформаційні та консультаційні послу
ги, пов’язані з працевлаштуванням, послуги з про
фесійної орієнтації.

Законом передбачено, що суб’єкти соціального патронажу 
в разі звернення до них звільнених осіб зобов’язані невід
кладно розпочати здійснення стосовно таких осіб заходів 
соціального патронажу.

ГАРАНТІї РеАЛІзАЦІї ПРАв звІЛЬНеНИх ОСІб

Права звільнених осіб реалізуються в повному обсязі 
і не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
законом.

Куди звертатися після звільнення?

Особа, яка звільняється з установ виконання покарань, 
теж повинна отримати на руки документи, які засвідчують 
її особу відповідно до опису з особової справи, довідку 
про звільнення, довідку про заробітну плату та про пра

•

•
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цевлаштування в установі, пам’ятку до центру зайнятості 
населення відповідно до місця проживання та кошти, які 
знаходилися на особовому рахунку.

Особа, в якої відсутня картка фізичної особи — платника 
податків, має право звернутися з паспортом до органу дер
жавної податкової служби за місцем проживання, а для 
осіб, які не мають постійного місця проживання, — до ор
гану ДПС за місцем отримання доходів.

З довідкою про працевлаштування, паспортом та довід
кою про заробітну плату особа звертається до Державної 
служби зайнятості, де її повинні поставити на облік як без
робітного та запропонувати посаду за спеціальністю або 
будьяку іншу.

ОсОбливОсті при звільненні Осіб мОлОдіжнОгО віКу

Молода людина, яка звільняється з установ виконання по
карань, має право звернутися для отримання соціально
педагогічної, соціальномедичної, психологічної, юридич
ної послуг до ЦССДСМ за місцем проживання, маючи при 
собі: паспорт, довідку про звільнення, медичну довідку.

ОсОбливОсті при звільнення Осіб пенсійнОгО віКу

Громадяни пенсійного віку (чоловіки та жінки у віці 60 років 
і старші), а також особи, яким до досягнення загального 
пенсійного віку залишилося не більше півтора року), ін
валіди першої та другої групи за їх заявою та на підставі 
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висновку медичної частини установи і клопотання місце
вих органів соціального захисту населення можуть бути 
направлені до спеціальних будинківінтернатів, маючи 
при собі документи, що засвідчують особу або довідку про 
звільнення.

звільнення з адміністративним наглядОм

Особа, яка є повнолітньою та була засуджена до позбав
лення волі за злочини, пов’язані з незаконним обігом 
наркотичних речовин і прекурсорів, встановлюється 
адміністративний нагляд вироком суду, що набрав закон
ної сили. Така особа в триденний строк повинна стати на 
облік до органів внутрішніх справ за місцем проживан
ня, маючи при собі довідку про звільнення, з’являтися за 
викликом працівників міліції у вказаний термін і давати 
усні та письмові пояснення, повідомляти про зміну міс
ця проживання, виїжджати з населеного пункту з дозво
лу міліції.

дОдатКОві гарантії

Відповідно до ст. 65 Житлового кодексу України за особа
ми, в разі взяття їх під варту або засудження до позбавлен
ня волі, зберігається житлове приміщення на весь строк їх 
перебування під вартою або знаходження в місцях позбав
лення волі. А якщо в будинку чи квартирі не залишилися 
проживати члени родини засудженого, до звільнення зпід 
варти або відбуття покарання, їхнє житло може бути на
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дане за договором оренди або найму іншим громадянам 
у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст. 5 «Додаткові гарантії зайнятості для ок
ремих категорій населення» Закону України «Про зай
нятість населення», держава забезпечує надання додатко
вих гарантій щодо працевлаштування громадян, які пот
ребують соціального захисту і не здатні на рівних конку
рувати на ринку праці, в тому числі й особам, звільненим 
після відбуття покарання, шляхом створення додаткових 
робочих місць, спеціалізованих підприємств, організації 
спеціальних програм навчання. З цією метою місцеві дер
жавні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за 
поданням центрів зайнятості бронюють на підприємствах, 
в установах і організаціях, незалежно від форм власності, 
до 5% загальної кількості робочих місць за робітничими 
професіями. А в разі відмови в прийомі на роботу таких 
громадян в межах встановленої квоти з підприємств стя
гується штраф.

•

буклет підготовлений за сприяння управління Дер
жавної пенітенціарної служби україни в Харківській 
області.

Буклет видано в рамках проекту «Надання безоплатної 
первинної правової допомоги в місті Чугуєві та Чугуївсько-
му районі на системному рівні», що реалізовувався «Цент-
ром правової інформації та консультацій» Чугуївської пра-
возахисної групи. Центри правової інформації та консуль-



 

тацій створені та працюють за підтримки програмної 
ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного 
Фонду «Відродження» в межах «Правової допомоги малоза-
безпеченим і вразливим групам громадян».

Поширюється відповідно до Меморандуму про співпра-
цю в галузі надання правової інформації та консультацій 
мешканцям Чугуївського району, укладеного 14.01.2013 р. 
між «Центром правової інформації та консультацій» ЧПГ, 
Чугуївською райдержадміністрацією та Чугуївською район-
ною радою, а також Меморандуму про співпрацю в галузі 
надання правової інформації та консультацій мешканцям 
м. Чугуєва, укладеного 31.05.2013 р. між Чугуївською право-
захисною групою та Виконавчим комітетом Чугуївської 
міської ради.

Відомості в цьому буклеті відповідають законодавству 
станом на грудень 2014 р. та мають інформаційний ха-
рактер. Розбір конкретних ситуацій потребує консуль-
тацій з фахівцем в галузі права.

Центр правової інформації та консультацій ЧПГ: 
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. Тел.: 097-179-38-22

Наклад 500 прим. 
Надруковано в друкарні ФОП Тимченко М. Г. 

Тел.: (057) 728 10 22, (057) 728 10 44


