
Виконання покарань у виді штрафу покладено на 

уповноважені органи з питань пробації. 
 

7 серпня 2015 набув чинності Закон України «Про пробацію» від 5 

лютого 2015 року № 160-VIII. Цей Закон визначає мету, завдання, підстави, 

види пробації, правовий статус персоналу органу пробації та суб’єктів 

пробації. 

Правову основу пробації та діяльності органу пробації 

становлять Конституція України, Кримінальний, Кримінальний 

процесуальний, Кримінально-виконавчий кодекси України, цей Закон та інші 

закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних 

кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що 

характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру 

їхньої відповідальності. 

Завданнями пробації, зокрема,  є виконання певних видів покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, яким, зокрема, є штраф. 

Постановою КМУ «Деякі питання оптимізації діяльності 

центральних органів виконавчої влади системи юстиції» від 18 травня 2016 

р. № 343 ліквідовано Державну пенітенціарну службу України. 

08 жовтня 2016 року набув чинності Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання 

кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», яким були внесені 

відповідні зміни до Кримінального, Кримінального процесуального 

та Кримінально-виконавчого кодексів України, введене поняття органу 

пробації. 

Главою 5 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі -КВК 

України) передбачено порядок виконання кримінального покарання у  виді 

штрафу.  

Стаття  26 КВК України  передбачає порядок заміни штрафу у разі його 

несплати. 

Засуджений зобов’язаний сплатити штраф у місячний строк після 

набрання вироком суду законної сили і повідомити про це кримінально-

виконавчій інспекціїза місцем проживання шляхом пред’явлення документа 

про сплату штрафу. У разі призначення штрафу з розстрочкою виплати 

певними частинами засуджений зобов’язаний сплачувати штраф у розмірі та 

строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу 

засуджений повідомляєкримінально-виконавчій інспекції за місцем 
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проживання шляхом пред’явлення документа про сплату відповідної частини 

штрафу. У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений 

частиною першою цієї статті, суд за поданням кримінально-виконавчої 

інспекції 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. У разі несплати 

засудженим чергового платежу під час призначення штрафу з розстрочкою 

виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу 

за поданням кримінально-виконавчої інспекції замінює несплачену суму 

штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення 

волі відповідно до закону. 

Положеннями статті 3 Кримінально-виконавчого кодексу України 

врегульована дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі, 

та зазначено, що до засуджених, які відбувають покарання на території 

України, застосовується кримінально-виконавче законодавство 

України. Порядок і умови виконання та відбування покарань визначаються та 

забезпечуються відповідно до законодавства, яке діє на час виконання та 

відбування кримінального покарання. 

           З урахуванням Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного 

тлумачення положень ст.58 Конституції України, ст. 6, 81 КК України 

(справа N 1-3/2000 про зворотну дію кримінального закону в часі) від 19 

квітня 2000 р., питання застосування або незастосування того чи іншого 

елемента змісту процедури чи умов виконання - відбування покарання 

повинно вирішуватися у відповідності з законом, який діє в даний момент, а 

не законом, який діяв під час засудження, початку виконання вироку тощо. 

Таким чином, з 08 жовтня 2016 року органом, уповноваженим здійснювати 

виконання покарання у виді штрафу, не залежно від часу винесення рішення 

(вироку, ухвали) судом, є відповідні відділи з питань пробації Міністерства 

юстиції, оскільки органи кримінально-виконавчої інспекції припинили своє 

існування. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

   

 

Васильківський РС 

філії Державної установи 
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