Примітки для преси
Просування пенітенціарної реформи
(від карального до реабілітаційного підходу)
Регіональний проект

Хто відчує переваги?

Завдання проекту

► Засуджені, які відбувають покарання у
місцях позбавлення волі у Вірменії,
Азербайджані,
Грузії,
Республіці
Молдова і Україні (країни-учасники
проекту)
► Населення країн-учасників проекту
Відповідні міністерства країн-учасників
проекту, які несуть відповідальність за
застосування покарання у вигляді
ув'язнення або умовного засудження

Як буде здійснюватися проект?
► завдяки роботі на двосторонньому
рівні, а також багатосторонньому
обміну досвідом і взаємодії;
► шляхом проведення робочих зустрічей
за участю представників відповідних
міністерств країн-учасників шляхом
розробки
звіту
про
проведення
порівняльного
аналізу
на
основі
проведеного
дослідження
щодо
вирішення проблеми переповнення
в'язниць;
► шляхом організації мережі і форуму
для обміну передовим досвідом між
представниками середньої і високої
ланки відповідних міністерств країнучасників для вирішення проблеми
переповнення в'язниць.

► вирішення проблеми переповнення в'язниць і
сприяння
застосуванню
покарань,
альтернативних позбавленню волі;
► організація
регіональної
співпраці
і
стратегічний підхід до вирішення питання
переповнення в'язниць;
► зниження рівня рецидивізму попередніх
ув'язнених
для
побудови
здорового
суспільства і зниження рівня злочинності.

Діяльність в рамках проекту
► Перекласти шістьома мовами: вірменською,
азербайджанською, грузинською, румунською,
російською та українською рекомендації
Комітету міністрів Ради Європи і витяги з
загальних звітів КЗК з питань вирішення
проблеми переповнення в'язниць;
► Розробити електронні довідники документів
Ради Європи з питань вирішення проблеми
переповнення в'язниць мовами шести країнучасників і поширити серед пенітенціарних
установ і закладів умовного засудження,
центрів проведення підготовки персоналу
установ відбування покарань і умовного
засудження країн-учасників;
► Провести
дослідження
проблеми
переповнення в'язниць в країнах-учасників і
розробити конкретні рекомендації для кожної
країни;
► Проводити конференції на найвищому рівні
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для
висвітлення
важливих
результатів
дослідження
проблеми
переповнення
в'язниць, обговорити надані рекомендації і
визначити можливі шляхи їх втілення.

Скільки буде коштувати проект?
► Сукупний бюджет проекту складає
110 000 євро

Тривалість проекту
► Програма буде проводитись з 1 серпня
2015 р. по 28 лютого 2016 р.
► Проект стартував 3 серпня 2015 р.

Хто несе відповідальність за
проект?

За детальною інформацією звертатись до

Проект здійснює Директорат
інформаційного суспільства та протидії
злочинності Ради Європи

► Гіві Міканадзе (Givi Mikanadze), Керівник
програми
givi.mikanadze@coe.int

У квітні 2014 р. Європейський Союз і Рада Європи узгодили цілеспрямовані дії по співпраці з
Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною і Білоруссю, країнамиучасниками ініціативи ЄС «Східне партнерство», які будуть реалізовуватися відповідно до
«Рамкової програми співробітництва» (РПС).
Ці заходи зі співробітництва сприятимуть зміцненню потенціалу країн Східного партнерства,
що є державами-членами Ради Європи, за винятком Білорусі, реалізації внутрішніх реформ,
щоб наблизити ці країни до європейських стандартів в галузі прав людини, демократії та
верховенства права.
Сукупний бюджет РПС на 2015-2017 рр. складає 33,8 млн євро.
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