Філія Державної установи “Центр пробації”
в Тернопільській області

Керівництво:

Хільченко Наталія Іванівна, начальник філії

Контактні дані:

Адреса: вул. Стаднікової, 40а, м. Тернопіль, 046006
Телефон: (097) 548-93-04
E-mail: tr@probation.gov.ua

Сторінка в Facebook:

https://www.facebook.com/probation.Ternopol/

Графік роботи:

понеділок – четвер: з 9-00 до18-00
п’ятниця: з 9-00 до16-45
обідня перерва: з 13-00 до 13-45
вихідний: субота, неділя

Завдання і функції уповноважених органів з питань пробації визначені Законом України “Про
пробацію”, Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України
та іншими законами України.
ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...
 забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого
рішення (складення досудової доповіді);
 організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога,
спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння
у вирішенні проблемних питань);
 допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в
суспільстві.
ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?
 особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або
виправних робіт;
 особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення
(обмеження) волі;
 звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років;
 особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.
ВИДИ ПРОБАЦІЇ:
 Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка
обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для
прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової
доповіді).

 Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання
психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню,
залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення
індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення
волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування
до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.
ДОДАТКОВО: ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ НЕБАЙДУЖИХ ГРОМАДЯН В ЯКОСТІ ВОЛОНТЕРІВ ПРОБАЦІЇ.

Підрозділи філії Державної установи “Центр пробації” в Тернопільській області
Назва підрозділу
Тернопільський
міськрайонний відділ
Бережанський
районний сектор
Борщівський районний
сектор
Бучацький
районний сектор
Гусятинський
районний сектор
Заліщицький
районний сектор
Збаразький
районний сектор
Зборівський
районний сектор
Козівський
районний сектор
Кременецький
районний сектор
Лановецький районний
сектор
Монастириський
районний сектор
Підволочиський
районний сектор
Підгаєцький
районний сектор
Теребовлянський
районний сектор
Чортківський
районний сектор
Шумський
районний сектор

Юридична адреса (адреса для
листування)
046006, м. Тернопіль,
вул. Стаднікової, 40а
47501, м. Бережани,
вул. Чорновола, 8
48700, м. Борщів,
вул. І. Франка, 10
48400, м. Бучач,
вул. Міцкевича, 6
48201, смт. Гусятин,
провул. Героїв Майдану, 9
48600, м. Заліщики,
вул. С. Крушельницької, 25
47302, м. Збараж,
вул. Б. Хмельницького, 22
47201, м. Зборів, вул.
Б. Хмельницького, 44, каб.47
47600, смт. Козова, вул.
Грушевського, 32. каб.3
47003, м. Кременець,
вул. Чорновола, 1А
47402, м. Ланівці,
вул. Волинська,7
48300, м. Монастириська,
вул. Сагайдачного, 2
47801, смт. Підволочиськ, вул.
Лисенка, 1
48000, м. Підгайці,
вул. Міцкевича, 8
48100, м. Теребовля,
вул. Мазепи, 5
48500, м. Чортків,
вул. Горбачевського, 1
47100, м. Шумськ,
вул. Українська, 59, каб 213

Контактний
телефон
(068) 434-73-25

Електронна адреса

(096) 135-67-01

tr2@probation.gov.ua

(068) 532-81-86

tr3@probation.gov.ua

(068) 996-63-83

tr4@probation.gov.ua

(03557) 2-16-80

tr5@probation.gov.ua

(098) 600-71-49

tr6@probation.gov.ua

(097) 459-20-79

tr7@probation.gov.ua

(098) 381-35-68

tr8@probation.gov.ua

(095) 933-13-86

tr9@probation.gov.ua

(098) 093-30-06

tr10@probation.gov.ua

(067) 291-64-97

tr11@probation.gov.ua

(097) 036-92-99

tr12@probation.gov.ua

(098) 386-09-88

tr13@probation.gov.ua

(097) 860-70-51

tr14@probation.gov.ua

(068) 513-14-18

tr15@probation.gov.ua

(098) 107-65-69

tr16@probation.gov.ua

(03558) 2-14-63

tr17@probation.gov.ua

tr1@probation.gov.ua

