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Цей порадник був розроблений у рамках реалізації проекту «Challenge TB», компонент «Надання соціально-психологічної 
підтримки хворим на МРТБ на амбулаторному етапі в Полтав-
ській та Миколаївській областях для формування стійкої при-
хильності до лікування на амбулаторному етапі», головна мета якого – надання комплексного пацієнт-орієнтованого пакету послуг хворим на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) для покращення прихильності до лікування. Під час роботи ми надавали соціально-психологічну підтрим-ку колишнім засудженим, хворим на мультирезистентний тубер-кульоз. Проводилася роз’яснювальна робота і серед засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, знаходиться на обліку в центрах пробації. Наші клієнти ставили нам багато питань щодо профілактики соціально-небезпечних хвороб, та можливостей їх лікування.  

Основна мета видання – надати тим, хто знаходиться в місцях позбавлення волі, засуджені до альтернативних видів покарання або звільнені з місць позбавлення волі, загальну інформацію про можливості відстоювання свого права на здоров’я.   
Подяка Глобальне бюро охорони здоров’я, Управління охорони здоро-в’я інфекційних захворювань та харчування (HIDN), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підтримали створення цієї брошури шляхом фінансування проекту «Challenge TB» на умовах Договору No. AID-OAA-A-14-00029. Розробка та друк цієї брошури став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку. Зміст брошу-ри є відповідальністю авторів і проекту «Challenge TB» та необо-в’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів Америки. 
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Залишайтеся здоровими! Для багатьох це важка задача. Але життя продовжується  навіть у найважчих умовах. Пам’ятайте про майбутнє, бо життя значно довше, ніж строк ув’язнення. 
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У пораднику надані відповіді на типові питання, із якими звертаються до нас засуджені під час відвідувань виправних уста-нов працівниками організації.  Щоб відстоювати своє право на медичну допомогу, необхідно знати, які правові документи покладені в основу роботи служби виконання покарань з питань надання медичної допомоги засу-дженим та взятим під варту. До основних нормативних актів, які покладаються в основу роботи з охорони здоров’я засуджених і осіб, узятих під варту, слід віднести:  
Кримінально-виконавчий кодекс України, ст. 116 якого перед-бачає, що 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. Порядок надання особам, які позбавлені волі, медичної допомоги, організації і про-ведення санітарного нагляду, використання лікувально-
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профілактичних і санітарно-профілактичних установ органів охо-рони здоров'я і залучення з цією метою їхнього медичного персо-налу визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань і Мініс-терства охорони здоров'я України.  
Закон України «Про попереднє ув’язнення», у ст. 11 якого закріплено, що медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота в місцях попереднього ув'язнення організовуються і проводяться відповідно до законо-давства про охорону здоров'я. Порядок надання ув’язненим меди-чної допомоги, використання з цією метою не підпорядкованих органам, що здійснюють попереднє ув’язнення, державних та ко-мунальних закладів охорони здоров’я, залучення їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз визначається Кабі-нетом Міністрів України. Положення цього Закону поширюються на слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби України, гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, ізолятори тимчасового тримання усіх відомств. 
Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу слу-

жбу України», який передбачає обов’язок персоналу забезпечу-вати дотримання прав людини і громадянина, реалізацію закон-них прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту, вимог за-конодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань.  
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання по-

карань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018р. № 2823/5, у загальних рисах окреслюють засади ор-ганізації та здійснення медичного забезпечення засуджених.  Названий наказ, зокрема, передбачає, що порядок лікувально-профілактичної і санітарно-протиепідемічної роботи в місцях по-збавлення волі визначається Основами законодавства України про охорону здоров’я. Загалом в установах виконання покарань здійснюються: клінічне обстеження та нагляд за засудженими з метою оцінки стану здоров’я, при виявленні хвороб – надання медичної допомоги та встановлення ступеня працездатності; ам-булаторне, стаціонарне і спеціалізоване лікування.  
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Надання медичної допомоги засудженим закладами охорони здоров’я здійснюється відповідно до Порядку організації надан-
ня медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, за-твердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767 (із змінами). Порядком встановлюється, що у закладах охорони здоров’я ДКВС надаються екстрена медична допомога, первинна медична допомога, спеціалізована (вторинна) медична допомога, здійсню-ються санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи, організову-ється забезпечення лікарськими засобами та виробами медично-го призначення, проводиться реабілітаційне лікування після за-хворювань і травм. Медична допомога засудженим у закладах охорони здоров’я ДКВС надається відповідно до системи стандартів у сфері охоро-ни здоров’я, клінічних протоколів надання медичної допомоги в порядку, передбаченому законодавством. Екстрена медична до-помога засудженим у закладах охорони здоров’я ДКВС надається відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту, або яким призначено покарання у виді позбавлення волі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1122. Медична допомога хворим на туберкульоз засудженим, які тримаються в установах виконання покарань, надається відповідно до вимог законодавства. Надання психіатричної допомоги засудженим здійснюється відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу». 

Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів 
ДКВС України, затверджені наказом Міністерства юстиції Украї-ни №460/5 від 18.03.2013 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за №445/22977, встановлюють особливості організації діяльності медичних частин цих установ.  У правилах закріплено, що відповідно до статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення» медичне обслуговування, а 
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також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота в СІЗО організовуються і проводяться відповідно до законодавства про охорону здоров’я. Для цього в СІЗО функціонує медична частина, яка є структурним підрозділом філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Миколаївській області. 
Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я Державної 

кримінально-виконавчої служби України із закладами охоро-
ни здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узя-
тим під варту, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства юстиції України від 10.02.2012 року № 239/5/104.  З 2018 року медичні частини виведені з підпорядкування ад-міністрації виправних установ та СІЗО і переведені до підпорядку-вання філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Миколаївській області. Як бачите, багато документів, але регулюють вони більшою частиною окремі ланки надання медичної допомоги засудженим. А зважаючи на постійну неукомплектованість медичними праців-никами медичних частин виправних установ, задача збереження здоров’я – стає особистою задачею кожного засудженого.   

Чи може засуджений звернутися за консультацією і лікуван-
ням до медичних установ поза межами виправного закладу?  Так, оплата таких послуг та придбання ліків здійснюються за рахунок засудженого або його родичів. Консультування і лікуван-ня у таких випадках здійснюється в медичних частинах колоній під наглядом персоналу медичної частини. Перелік таких послуг повинен бути представлений для нагляду у медичній частині ко-лонії.  Найчастіше за все засуджених в сфері охорони здоров’я цікав-лять питання встановлення групи інвалідності, призначення пен-сії або допомоги по інвалідності, звільнення або пом’якшання по-карання за станом здоров’я.  
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Яким чином проходить процес встановлення групи інвалід-
ності засудженим? «Положенням про медико-соціальну експертизу», затвердже-ним постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. № 1317, передбачено спеціальну процедуру медичного обстежен-ня повнолітніх засуджених для встановлення або переогляду гру-пи інвалідності після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджу-ють стійке порушення функцій організму, обумовлених захворю-ваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричи-няють обмеження життєдіяльності. Відповідні посадові особи медичної частини установи вико-нання покарань зобов’язані організувати проведення зазначених діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів у закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, а у разі неможливості їх проведення у зазначених закла-дах, проводити їх у закладах охорони здоров’я у районі розташу-вання установи виконання покарань, які мають відповідні діагно-стичну і лікувальну бази. Експертиза засудженим проводиться за місцем розташування МСЕК або під час її виїзних засідань в установі виконання пока-рань. МСЕК може приймати рішення про встановлення групи 
інвалідності засудженому заочно відповідно до Положення 
про медико-соціальну експертизу, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року 
№ 1317. Керівництво медичної частини, адміністрації УВП забезпечує своєчасне направлення засуджених для обстеження та лікування до лікарняних закладів Державної кримінально-виконавчої служ-би України та доставку до МСЕК для проведення експертизи. 

Тобто, можна встановити групу інвалідності не виїжджаючи 
за межи колонії? Так. Положенням передбачений порядок виїзду експертів до хворого. 
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Де можна отримати посвідчення інваліда?  МСЕК у триденний строк надсилає до медичної частини уста-нови виконання покарань, у якій відбуває покарання засуджений, визнаний інвалідом, довідку до акта огляду МСЕК та індивідуаль-ну програму реабілітації і надсилає виписку з акта огляду МСЕК органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи виконання покарань (для розгляду права на призначення пенсії) чи структурному підрозділу з питань соціального захисту насе-лення місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням УВП (для розгляду права на призначення державної соціальної допомоги, що призначається замість пенсії) разом з індивідуаль-ною програмою реабілітації інваліда. Документи, що підтверджують інвалідність (пенсійне посвід-чення, посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що призначається замість пенсії, довідка до акта огляду МСЕК та індивідуальна програма реабілітації інваліда), та копія повідом-лення про вручення відділенню виконавчої дирекції Фонду соці-ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України долучаються до особової спра-ви засудженого, копії цих документів долучаються до медичної карти № 025/о. 
В якому випадку призначається пенсія, а коли соціальна до-

помога? Пенсія по інвалідності призначається за умови наявності тру-дового стажу, необхідного для призначення пенсії. Пенсія засу-дженому призначається за поданням необхідних документів до Пенсійного фонду. Зібрати їх засуджений може за допомогою ро-дичів, або надати їм довіреність для подання документів до Пен-сійного фонду. Пенсія засудженому перераховується на особистий рахунок, з якого проводяться необхідні утримання ( на утримання в місцях позбавлення волі, відшкодування заподіяної шкоди за вироком суду і таке інше). 
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2016р. № 1182 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005р. № 261 і від 17 вересня 2014 р. № 454» з 01 січня 2017року засуджені мають право на призначення соціальної допомоги, яка за наявності відповідного права призначається органами соціального захисту населення за місцем відбування особою покарання. Особа, яка під час відбування покарання набула права на соці-альну допомогу, подає до адміністрації установи виконання пока-рань клопотання щодо забезпечення необхідних умов для приз-начення їй соціальної допомоги за місцезнаходженням такої уста-нови, зокрема щодо виклику представників органів соціального захисту населення і офіційного прийому ними в установленому порядку відповідних документів, передбачених пунктом 10 цього Порядку, безпосередньо від особи, яка відбуває покарання, або від її представника за довіреністю. Адміністрація установи виконання покарань не більш як про-тягом 30 днів з дати реєстрації клопотання особи, яка набула пра-ва на призначення соціальної допомоги під час відбування пока-рання, забезпечує зустріч цієї особи із представником органу со-ціального захисту населення та всебічно сприяє належному офор-мленню і поданню нею відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через її представника. Особи, яким до відбування покарання була призначена соціа-льна допомога, продовжують її отримувати на загальних підста-вах. Виплата засудженій особі призначеної соціальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення на раху-нок установи виконання покарання за місцем відбування особою покарання. При цьому не менш як 50 відсотків соціальної допомо-ги зараховується установою відбування покарання на особовий рахунок засудженого. 
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Чи можу я надати довіреність для зібрання документів, необ-
хідних для отримання пенсії або соціальної допомоги своїм бли-
зьким? Якщо пенсійний фонд або установа соціального захисту відмо-вила Вам у призначенні пенсії (соціальної допомоги), то у відпові-ді буде вказано, які документи відсутні і їх необхідно зібрати (ідентифікаційний номер, документи, які підтверджують робочий стаж, довідки про отримання допомоги по безробіттю, докумен-ти, які підтверджують місце реєстрації, документи, які підтвер-джують особливий статус та ін..). Ви можете надати довіреність особі, яка за Вашим доручення збере все необхідне, що вимагає орган пенсійного фонду або соціального захисту. 

Чи зобов’язана адміністрація колонії надати подання до суду 
про звільнення за станом здоров’я у випадку встановлення групи 
інвалідності? Звільнення особи від відбування покарання за станом здоро-в’я є правом суду, а не обов'язком. Крім того, звільнення за ст. 84 Кримінального кодексу України відбувається відповідно із По-
рядком організації надання медичної допомоги засудженим 
до позбавлення волі, затвердженим наказом Міністерства юсти-ції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767. Наказом передба-чений перелік захворювань, за якими засуджений може бути зві-льнений за рішенням суду у разі, якщо наявність захворювання перешкоджає подальшому відбуванню покарання. 

Чи зобов’язані мені встановити групу інвалідності за наяв-
ності захворювання на мультирезистентний туберкульоз? Ступень непрацездатності встановлюється за висновком комі-сії, яка оцінює стан хворого, його можливість працювати. Тобто, наявність захворювання на мультирезестнтний туберкульоз не є обов’язком комісії встановити групу непрацездатності. Тим біль-ше, що МРТБ хоча і має довгий час лікування, але виліковний. А добрий стан здоров’я дорожчий за інвалідність. 
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Я відбуваю покарання у Снігурівській виправній колонії № 5, 
хворий на туберкульоз кісток. Маю захворювання на ВІЛ та  
гепатит С. Адміністрація колонії подання до суду відмовилася 
готувати. Я самостійно звернувся до суду, який послався на 
ст. 154 Кримінально-виконавчого кодексу і виніс ухвалу про  
залишення моєї заяви без розгляду. Відповідно до ст. 539 КПК України, засуджений має право са-мостійно або через захисника звернутися до суду з клопотанням про звільнення від відбування покарання за хворобою. Щоби Ви були впевнені у тому, що суд розгляне Вашу заяву, рекомендуємо звернутися до центру вторинної правової безоплатної допомоги із заявою про надання адвоката.  

До кого можна звернутися за отриманням допомоги адвоката? У засуджених часто виникає необхідність при вирішенні пи-тань звільнення від відбування покарання або пом’якшення по-карання звернутися за консультаціями, або навіть захистом своїх прав за первинною правовою чи вторинною правовою допомо-гою. Питання отримання вторинної правової допомоги виника-ють не тільки у зв’язку із станом здоров’я, а і при вирішенні будь-яких цивільних питань: відношення до власності, сімейні права, представництво інтересів в органах влади і місцевого самовряду-вання та інше.  Безоплатну первинну правову допомогу відповідно до Закону України «Про правову допомогу» надають органи виконавчої вла-ди, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи.   А вторинну безоплатну правову допомогу (захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; скла-дення документів процесуального характеру) надають центри безоплатної вторинної правової допомоги, які є в кожній області. В цьому пораднику надані адреси центрів безоплатної вторинної правової допомоги, до яких можна письмово звернутися. 
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Мені на «свободі» встановлено групу інвалідності. Підходить 
час проведення нової експертизи. Документів, які підтверджують 
інвалідність у моїй справі немає. Що потрібно робити? Ви повинні письмово звернутися до адміністрації медичної частини колонії про наявність у вас інвалідності. У зверненні вка-зати, колі і якою комісією було встановлено групу непрацездат-ності. Адміністрація медичної частини колонії направляє запит щодо підтвердження наявності групи інвалідності до МСЕК, вка-заної засудженим або його родичами. МСЕК, протягом семи кале-ндарних днів після отримання запиту, повинна направити до установи виконання покарань документи, що підтверджують ін-валідність. Надалі керівництво медичної частини УВП організо-вує проведення медичного обстеження засудженого з метою на-правлення його на експертизу.  Рекомендуємо відразу, при прибутті до колонії, звернутися до адміністрації медичної частини із заявою про наявність рішення МСЕК про непрацездатність та відсутність такого рішення у особистій справі засудженого. Таким чином питання не буде вирішуватися в останню мить закінчення строку встановленої непрацездатності.  

Мені потрібно було повторне освідчення для підтвердження 
групи інвалідності. Оскільки я не отримую соціальної допомоги 
по інвалідності, і відповідного трудового стажу немає, мені запро-
понували не проходити медичного обстеження і не марнувати 
часу. Які мої дії? Пропонуємо у всякому випадку проходити медичне обстежен-ня для підтвердження групи інвалідності чи її скасування. У разі підтвердження групи, Ви значно зекономити час на отримання соціальної допомоги після звільнення. 

Мені сказали, що після звільнення мені буде необхідно підтве-
рдити висновок МСЕК, навіть якщо строк чергового освідчення 
ще не підійшов. Чи праві мої консультанти? Якісну правову консультацію Ви можете отримати при пись-мовому зверненні до органів виконавчої влади, місцевого самов-рядування, фізичних та юридичних осіб приватного права. Реко-
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мендуємо звертатися до спостережних комісія, що здійснюють громадський контроль за дотриманням прав засуджених, які від-бувають покарання в місцях позбавлення волі. Наразі в колоніях Миколаївської області започатковане скайп-консультування фахів-цями територіального центру надання вторинної правової допомо-ги. Для отримання консультації фахівців необхідно звернутися до адміністрації колонії, які зв’яжуться із територіальним центром.  

Скайп-консультування засуджених Вознесенської виправної колонії № 72 Можна звернутися із письмовим запитом і особисто:  
адреса: вул. 5 Слобідська, 125, м. Миколаїв, 54001, Україна 
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103 
Електронна адреса: office.mykolaiv@legalaid.mk.ua  
Веб-сайт: http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/ 
Директор: Гнатуша Наталія Вікторівна  Досвідчені фахівці нададуть кваліфіковану консультацію з різних питань, в тому числі і дотримання права на здоров’я. Підтверджувати висновок МСЕК після звільнення немає необ-хідності, тільки якщо не підійшов час чергового освідчення.  
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Чи встановлена форма для звернення за отриманням допомо-
ги адвоката? Закон не обмежує форму звернення. Але для отримання допо-моги, Ви повинні підтвердити своє право на отримання безоплат-ної допомоги. Для цього до заяви необхідно додати документ, який підтверджує, що Ви перебуваєте в виправній установі. Ниж-че ми надаємо можливі зразки заяв та довідок.   

Зразок звернення засудженого  
за отриманням допомоги адвоката Директору регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  у М-ській області  засудженого Шевченка Івана Івановича   Заява.   Я, Шевченко Іван Іванович 01.01.1990 р.н., засуджений  Ц----ним районним судом м. М----ва за ч. 1 ст. 186 КК України, від-буваю покарання в С----кій виправній колонії № ХХХ з 01.01.2016 р. Прошу Вас надати мені безоплатну вторинну правову допомо-гу для здійснення представництва моїх інтересів в суді (скла-дання документів процесуального характеру, інша допомога).  Додаток: копія вироку суду.   Дата         Підпис 



17 

Зразок довідки виправної установи Назва установи (повна адреса, електронна адреса)  ________№________  ДОВІДКА  Видана в тому, що засуджений  ______________________________________                                                                                                                  (ПІБ, дата народження) Дійсно відбуває покарання в _________________________________________                                                                                                              (назва установи) З _________ за вироком ___________________________________________________        (дата)                                                                                  (назва суду)  За статтею __________ КК України.  Початок строку:  __________________  Кінець строку:  ____________________   Начальник установи  МП  Прізвище виконавця, тел.  
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Зразок клопотання засудженого  
про звільнення від покарання за хворобою До  ________________________________________________  суду   ____________________________________________________  П.І.Б.  ____  року народження, який відбуває покарання  __________________________________________________________   адреса:  _________________________________________________   КЛОПОТАННЯ про звільнення від покарання за хворобою  Вироком  _______________________  суду від «___» ______________ 20__ р. я                (назва суду, який постановив вирок)  ________________________________  був засуджений за ст. ___ КК України до  ________________________________________________________________________________ . (міра покарання) Покарання відбуваю в  ________________________  з «___» ____________20__ р.                                                           (найменування УВП) За час перебування в місцях позбавлення (обмеження) волі захворів на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покаран-ня, що передбачена Переліком захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від пода-льшого відбування покарання  ______________________  (зміст діагнозу).  Я пройшов курс обов’язкового лікування і обстеження в стаці-онарних умовах  ____________________________________________________________  ________________________________________________________________________________  (назва лікарняних закладів або закладів охорони здоров’я і дати перебування в них)  і з урахуванням результатів медичного обстеження і проведеного лікування отримав заключний діагноз  ____________ (зміст діагнозу).  В період відбування покарання я характеризуюсь таким чи-ном:  __________________________________________________________________________                                 (перелічити характеристики, наявні заохочення і стягнення) З урахуванням викладеного, на підставі ст. 84 КК України, ст. 537, 539 КПК України,  
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П Р О Ш У :  Звільнити мене від подальшого відбування покарання як за-судженого, який захворів в УВП на хворобу, зазначену у переліку захворювань, що є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.  
Додаток: копії діагнозів; копія заяви.  Підпис ________________________    __________________                                                                          (П. і. п. б. засудженого) Дата   

Зразок клопотання засудженого  
про умовно-дострокове звільнення  До  _________________________________________________  суду   ____________________________________________________  П.І.Б.  _____  року народження, який відбуває покарання  ___________________________________________________________   адреса:  _________________________________________________   КЛОПОТАННЯ про умовно-дострокове звільнення   Вироком  ________________________  суду від «___» ______________ 20__ р. я                (назва суду, який постановив вирок)  ________________________  був/ла засуджений/а за ст. ___ КК України до  _______________________________________________________________________________ . (міра покарання) Покарання відбуваю в  ________________________  з «___» ____________20__ р.                                                           (найменування УВП) На цей час відбув/ла _______________ строку покарання.                                                         (1/2, 2/3 або 3/4) За час перебування в місцях позбавлення (обмеження) волі характеризуюсь позитивно, стягнень не маю, дотримуюсь встано-
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влених правил поведінки та розпорядку дня. Працевлаштова-ний/а _____________________________________, до роботи ставлюся сумлін-но, добросовісно, беру участь в роботах по благоустрою примі-щень та території установи.  В період відбування покарання я характеризуюсь таким чи-ном:  __________________________________________________________________________  (перелічити характеристики, наявні заохочення і стягнення) Вину у вчиненні злочину визнаю, поведінкою та ставленням до праці під час відбування покарання довів/довела своє виправ-лення.  З урахуванням викладеного, на підставі ст. 81 КК України, ст. 537, 539 КПК України,   П Р О Ш У :  Звільнити мене умовно-достроково від подальшого відбуван-ня покарання.   
Додаток: копія заяви.  Підпис ________________________    __________________                                                                          (П. і. п. б. засудженого) Дата      
Готуючись до звільнення з колонії, мене попередили про не-

обхідність стати на облік у медичному протитуберкульозному 
закладі. Я не хворію на туберкульоз і не розумію, чому повинен 
звернутися до протитуберкульозного диспансеру. Відповідно до п. 3 ст.9 Закону України «Про протидію захво-рюванню на туберкульоз» обов’язковим профілактичним медич-ним оглядам на туберкульоз підлягають особи, звільнені з уста-нов виконання покарань – протягом місяця після прибуття до мі-сця проживання чи перебування. Особи, які відмовилися пройти 
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обов’язковий профілактичний медичний огляд на туберкульоз або ухиляються від його проходження у визначений законом строк, відсторонюються від роботи, учні і студенти (слухачі) – від відвідування навчальних та дитячих закладів, а студенти також від проходження виробничої практики на період до проходження такого огляду.  У разі, якщо звільнена особа хвора на туберкульоз, але не є бактеріовиділювачем, вона повинна стати на облік у медичному закладі для отримання безоплатного лікування та наглдяу. 
Маю «букет» захворювань: ВІЛ-інфекція, вилікуваний тубер-

кульоз, гепатит. Приймаю АРВ терапію. Готуюся до звільнення, 
але не думаю, що зможу відразу знайти роботу, зважаючи на стан 
здоров’я. Чи можу я отримати якусь матеріальну допомогу в ор-
ганах влади?  Для отримання разової допомоги від органів влади та місце-вого самоврядування у зв’язку із захворюваннями, необхідно зве-рнутися із заявою на ім’я голови відповідного виконавчого орга-ну. Практично всі міські та районні ради Миколаївської області передбачають надання такої допомоги. До заяви необхідно дода-ти документи, які підтверджують викладені факти. Допомогу у написанні заяви ви можете отримати в органах безоплатної пра-вової допомоги.  За іншими видами допомоги – по малозабезпеченості, субсидії на комунальні послуги, державна допомога у зв’язку із втратою працездатності, допомога на дітей, які позбавлені батьківського піклування та інше – необхідно звернутися до відповідних орга-нів соціального захисту за місцем реєстрації проживання. 
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Фахівці центрів та бюро нададуть якісну правову консуль-
тацію, допоможуть скласти заяви та інші документи для звернення до органів влади і місцевого самоврядування, установ та органі-зацій: Вознесенський місцевий центр з надан-ня безоплатної вторинної правової до-помоги м. Вознесенськ, вул. Київська, 26-А Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної право-вої допомоги м. Миколаїв, вул. Образцова, 4-А/2 Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної право-вої допомоги м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61 Очаківське бюро правової допомоги м. Очаків, вул. Торгова, 44 Первомайське —»— м. Первомайськ, вул. Грушевського, 1 Южноукраїнське —»— м. Южноукраїнськ,  вул. Дружби Народів, 23, к. 14 Баштанське бюро правової допомоги м. Баштанка,  вул. Баштанської Республіки, 41 Березанське —»— смт Березанка, вул. Центральна, 41 Березнегуватське —»— смт Березнегувате,  вул. Соборно-Миколаївська, 1 Братське —»— смт Братське, вул. Миру, 131 Веселинівське —»— смт Веселинове, вул. Елеваторна, 6 Воскресенське —»— смт Воскресенське, вул. Соборна, 84  Врадіївське —»— смт Врадіївка,  вул. Героїв Врадіївщини, 89 Доманівське —»— смт Доманівка, вул. Центральна, 39-А Єланецьке —»— смт Єланець,  вул. Соборна, 136, к. 3, 10, 1-й поверх Казанківське —»— смт Казанка, вул. Миру, 213 Кривоозерське —»— смт Криве Озеро, вул. Кобзаря, 42 Новобузьке —»— м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7 Новоодеське —»— м. Нова Одеса, вул. Центральна, 179 Ольшанське —»— м. Миколаїв, вул.Очаківська, 142 Снігурівське —»— м. Снігурівка, вул. Суворова, 49 
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Відповіді на типові актуальні правові питання можна знайти на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid», яка створена з метою підвищення правової свідо-мості та освіченості населення: https://wiki.legalaid.gov.ua/  




