
Міська Програма забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчинення ними 

повторних кримінальних правопорушень на 2021-2025 роки 
 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. Підстава до розробки Програми Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

«Про пробацію»,  

3. Розробник Програми Виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Липовецький районий сектор 

філії Державна установа 

«Центр пробації» у 

Вінницькій області, відділи та 

управління Липовецької 

міської ради 

5. Учасники Програми Липовецький районий сектор 

філії Державна установа 

«Центр пробації» у 

Вінницькій області, відділи та 

управління Липовецької 

міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2025 роки 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

250 тис. грн. 

 

2. Загальні положення 

Програма організації забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених,  які перебувають на обліку та запобігання вчиненню 

ними повторних кримінальних правопорушень визначає шляхи вдосконалення 

заходів щодо проведення якісних наглядових та соціально-виховних заходів 

щодо засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, осіб, 

яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років, направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до 

виправних центрів, а також  підготовка осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою 



трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним 

ними місцем проживання.  
 

3. Мета Програми 

Міська Програма забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 

засуджених та запобігання вчинення ними повторних кримінальних 

правопорушень на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до 

Законів  України «Про пробацію», «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

4. Сучасний рівень виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі та соціально виховна робота із суб’єктами пробації що перебувають на 

обліку Липовецького районного сектору  

 

У міжнародній практиці попередження злочинності визнано, що 

покарання у виді позбавлення волі повинно застосовуватися як крайній засіб 

впливу до небезпечних злочинців, оскільки ізоляція від суспільства нерідко 

сприяє деградації особистості, втраті соціально корисних зв’язків. 

При виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 

найважливішим залишається забезпечення дієвого нагляду за засудженим, 

захист суспільства, реабілітація злочинця в очах громади та попередження 

скоєння нових кримінальних правопорушень особами, які знаходяться на 

обліку. 

Соціально - виховна робота із засудженими спрямована на сприяння 

розвитку у них почуття особистої відповідальності і дисципліни, допомогу їм 

реінтегруватися в суспільство в якості правослухняного громадянина, а також 

усунути перешкоди на шляху реабілітації засудженого. 

В нашій державі виконання покарань, альтернативних позбавленню волі 

законодавством, покладено на уповноважений орган з питань пробації. 

Протягом 2020 року по облiках Липовецького районного сектору 

пройшло 140 засуджених до покарань не пов`язаних з позбавленням волi та 

правопорушників. На запит суду протягом 2020 року підготовлено 19 

досудових доповідей.  

Станом на грудень 2020 року на обліку перебуває 73 суб’єктів пробації, з них: 

- засуджених до громадських робіт - 6 ; 

- засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатись певним видом діяльності - 4 

- звільнених від вібування покарання з випробуванням – 54; 

- засуджених до покарання у виді штрафу – 3; 

- адміністративне стягнення у виді громадських робіт – 2; 

-  адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт – 4. 

Також від суду надійшло 19 рішень про підготовку досудової доповіді 

відносно обвинувачених. 

Протягом 2020 року за невиконання обов’язків, покладених судом або 

вчинення систематичних правопорушень, що свідчить про небажання стати на 

шлях виправлення засудженого, до суду було направлено 5 подань про 

скасування іспитового строку та направлення для відбування призначеного 

покарання, 4 матеріали скеровано до поліції для притягнення до кримінальної 

відповідальності за ухилення від відбування покарання у виді громадських 

робіт та стягнення у виді суспільно-корисних робіт.    



Незважаючи на проведену роботу працівниками Липовецького районного 

сектору  мають місце випадки скоєння засудженими до покарань, не пов’язаних 

з позбавленням повторних кримінальних правопорушень. У 2020 році скоєно 2 

повторних кримінальних правопорушень , в 2019 році – 3, в 2018 – 1, у 2017 

році - 5 . 

5. Завдання та пріоритетні напрями Програми 

 Основними завданнями та пріоритетними напрямами Програми є :  

- запровадження у практику нових форм і методів профілактики 

правопорушень; 

- якісна підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених та 

забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує 

обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його 

відповідальності; 

- здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, 

виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських 

робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування покарання з 

випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і 

жінками, які мають дітей віком до трьох років; 

- виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

- направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до 

виправних центрів; 

 

- реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням; 

- проведення соціально-виховної роботи із засудженими та залучення до 

такої роботи інші громадські організації та органи державної влади, а 

також волонтерів; 

- здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення; 

- реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень;  

     -  налагодження інформаційного забезпечення органів державної влади, 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій щодо кількості підоблікових, проведення з ними виховної роботи та 

надання гуманітарної допомоги особам, які її потребують;  

      - розроблення комплексу заходів щодо недопущення рецидивної 

злочинності серед підоблікових осіб; 

      - визначення об’єктів, на яких мають відбувати засуджені до покарання у 

виді громадських робіт та правопорушники на яких накладено стягнення у виді 

громадських та суспільно-корисних робіт. 

6. Шляхи і засоби розв’язання проблем 

 Реалізація Програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з державного, місцевих (по можливості) бюджетів. Це 

дозволить протягом дії Програми здійснити узгоджені заходи Липовецьким 

районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій 

області, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо 



профілактики кримінальних правопорушень та усунення причин, що зумовили 

їх вчинення, створити у Липовецькій територіальній громаді належні умови для 

діяльності Липовецького районного сектору, забезпечити їх захист та доступ до 

повної інформації щодо діяльності. Програма покликана забезпечити 

підвищення авторитету Липовецького районного сектору, зменшити кількість 

вчинення повторних кримінальних правопорушень.  

                           7. Ресурсне забезпечення Програми  
                                                                                                                           тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання заходів 

Програми 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 

Всього витрат 

на виконання 

заходів 

Програми 
1 2 3 4 5 6 7 

Міський бюджет, 

(вільний залишок) 
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000 

 

   8. Напрями діяльності і заходи Програми 

Напрями діяльності і заходи Програми додаються, згідно з додатком 1.  

 

9. Контроль за ходом виконання заходів Програми 
 Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні 

комісії Липовецької міської ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

  Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на 

спільних засіданнях постійних комісій Липовецької міської ради з питань 

зміцнення законності та правопорядку, з питань бюджету два рази на рік і не 

рідше одного разу на рік вноситься на розгляд пленарних засідань сесій міської 

ради.  
 

 

 



                                                                          Додаток  1 до Програми 

 

 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№ Перелік заходів Програми роки Виконавці 

Джерело 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) 

Очікуваний результат Роки 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних кримінальних правопорушень  

1.1. Виконання досудової пробації  

1.1.1. 

Підвищення якості повноцінного збору необхідної інформації про 

обвинуваченого від підприємств, установ, організацій, та від 

громадян для  забезпечення суду формалізованою інформацією, що 

характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення 
про міру його відповідальності     

2021 – 
2025  

Липовецький 

районий сектор філії 

Державна установа 

«Центр пробації» у 
Вінницькій області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Своєчасне встановлення 

рівня ймовірної небезпеки 

для  суспільства 

1.1.2. 

Удосконалити співпрацю із  підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності, з метою вчасного 
отримання повноцінної необхідної інформації для встановлення 

рівня ризику шкоди та ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення, а також визначення рівня ймовірної небезпеки для 
суспільства 

 

2021 – 
2025  

Липовецький 
районий сектор філії 

Державна установа 

«Центр пробації» у 
Вінницькій області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Встановлення ризику 

вчинення повторного 
кримінального 

правопорушення  

 
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА РОЗДІЛОМ: 

- місцевий  бюджет 
   0 0 0 0  0 

1.2. Виконання наглядової пробації 

1.2.1. 

Вжиття належних організаційних заходів з метою здійснення 

наглядових та соціально-виховних заходів щодо засуджених до 

покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, 

осіб, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або 
виправних робіт, осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок 

і жінок, які мають дітей віком до трьох років 

2021 – 
2025  

Липовецький 

районий сектор філії 

Державна установа 
«Центр пробації» у 

Вінницькій області 
Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Належне виконання 

покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі   

1.2.2. 
Залучення до проведення соціально-виховної роботи із суб’єктами 

пробації державні, громадські та волонтерські організації  

2021 – 

2025  

Липовецький 

районий сектор філії 

Державна установа 
«Центр пробації» у 

Вінницькій області 

Вкладення 

коштів не 
потребує 

     
Профілактика скоєння 

злочинів  

1.2.3. 
Спільно із працівниками поліції забезпечити своєчасний контроль за 

поведінкою засуджених за місцем проживання, роботи, навчання 

2021 – 

2025  

Липовецький 
районий сектор філії 

Державна установа 

«Центр пробації» у 
Вінницькій області 

Липовецький відділ 

поліції 

Вкладення 

коштів не 
потребує 

     
Профілактика вчинення 

правопорушень 

1.2.4. 

Вжиття належних організаційних заходів з метою постійного обміну 
інформацією з органами державної влади, правоохоронними 

органами, органами місцевого самоврядування та громадськими 

організаціями із якими укладено меморандум з метою 
попередженню рецидивної злочинності 

 

Липовецький 
районий сектор філії 

Державна установа 

«Центр пробації» у 
Вінницькій області 

      

Взаємообмін інформацією, 

з  метою попередження 

рецидивної злочинності  



 
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ: 

- місцевий  бюджет 
 0 0 0 0 0 0  0 

1.3. Пенітенціарна пробація  

1.3.1. 

З метою налагодження дієвої співпраці з державними та 

громадськими організаціями, вжиття заходів щодо залучення 
спостережної комісії, суб’єктів соціального патронажу та інших 

організацій до процесу підготовки засуджених,які вдбувають 

покарання у виді позбавлення та обмеження волі до звільнення, 
зокрема участі у проведені інформаційно-розяснювальної роботи 

2021 – 

2025  

Липовецький 

районий сектор філії 
Державна установа 

«Центр пробації» у 

Вінницькій області 

Вкладення 

коштів не 
потребує 

     Налагодження співпраці 

1.3.2. 

Вжиття належних заходів щодо сприяння засудженим , які 
готуються до звільнення у визначені намірів щодо місця 

проживання, працевлаштуванні працездатних осіб, надані 

соціальних послуг та вирішені інших проблемних питань 

2021 – 

2025  

Липовецький 

районий сектор філії 

Державна установа 
«Центр пробації» у 

Вінницькій області 

Вкладення 

коштів не 
потребує 

     

Допомога у визначені 

намірів щодо соціального 
адаптування засуджених  

1.3.3 
Сприяння працевлаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі, їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем 
2021 – 
2025  

Липовецький 
районий сектор філії 

Державна установа 

«Центр пробації» у 
Вінницькій області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     
Допомога у 

працевлаштуванні  

1.3.4 

При звільнені з установ виконання покарань осіб, які не мають 

визначеного місця проживання, втратили зв’язки з сім’ями, 
направляти їх до центрів соціально-психологічної реабілітації, 

навчально-виробничих баз для залучення до суспільно-корисної 

праці і набуття необхідної кваліфікації та здобуття робітничих 
професій, що користуються попитом на ринку праці 

2021 – 

2025  

Липовецький 

районий сектор філії 
Державна установа 

«Центр пробації» у 

Вінницькій області 

Вкладення 

коштів не 
потребу 

     

Підвищення кваліфікації 

та здобуття робітничих 
професій, що 

користуються попитом на 

ринку праці особами даної 
категорії 

1.3.5 

З метою покращення умов праці персоналу Липовецького районного 

сектору, для забезпечення виправлення та перевиховання осіб, які 

перебувають на обліку та в місцях позбавлення волі, їх ресоціалізації 
після звільнення, проведення з ними дієвої профілактичної та 

соціально-виховної роботи, придбання комп‘ютерної, офісної та 

копіювальної техніки, придбання меблів , заміна вікон. 
 

2021 – 

2025  

Липовецький 

районий сектор філії 

Державна установа 
«Центр пробації» у 

Вінницькій області 

Місцевий 

бюджет, 

(вільний 
залишок) 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Покращення умов праці  

 
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ 

 
  

Місцевий 

бюджет, 
(вільний 

залишок) 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Покращення умов праці  

 

 

 
 


