
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

  

 

6 сесія                      8 скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

21 квітня 2021 року                                                                               №/VІІІ 

 

Про затвердження Програми 

забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення засуджених та запобігання 

вчиненню ними повторних злочинів в 

Руськополянській ТГ на 2021-2023 роки 

 

 З метою забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повторних злочинів в Руськополянській ТГ, 

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про пробацію» та за погодженням постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Руськополянська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в 

Руськополянській ТГ (Програма додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту. 

 

Сільський голова        Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Додаток  

до рішення сільської ради 

від 21.04.2021 № /VІІІ 

 
 

ПРОГРАМА 

забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повторних злочинів в Руськополянській ТГ на 

2021-2023 роки 

 
 

1. Загальні положення 

Програма забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених 
та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в Руськополянській ТГ на 
2021-2023 роки (далі Програма), розроблена відповідно до Закону України «Про 
пробацію». 

2. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у 

сфері пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих 

на усунення причин та умов вчинення суб'єктами пробації повторних 

кримінальних правопорушень, а також налагодження дієвої співпраці Черкаської 

РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області та Руськополянської ТГ із 

зазначених питань. 

3. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є підвищення якості роботи працівників 

Черкаської РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, щодо забезпечення 

безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними 

повторних злочинів.  

Створення належних умов праці персоналу Черкаської РВ філії ДУ «Центр 

пробації» в Черкаській області та належних умов суб’єктів пробації під час 

перебування на обліку та проведення з ними відповідної профілактичної роботи. 

4. Джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України. 

5. Заходи Програми 

Заходи, передбачені Програмою забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в 

Руськополянській ТГ на 2021-2023 роки покликані на досягнення мети та завдань 

Програми, а саме: 



- забезпечити соціальний супровід, контроль за виконанням обов’язків, 

призначених судом засудженим та проведення індивідуально - профілактичної 

роботи з особами, які звільнені від відбування покарання з випробуванням та 

особами, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, з метою 

недопущення вчинення зазначеною категорією осіб повторних злочинів та 

правопорушень; 

- забезпечити соціально-виховну роботу з неповнолітніми, засудженими 

до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, здійснювати заходи забезпечення 

їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактику агресивної 

поведінки, мотивацію позитивних змін особистості, поліпшення соціальних 

стосунків; 

- здійснювати роз'яснювальні та освітньо-виховні заходи в 

загальноосвітніх закладах міста із залученням фахівців з тематики профілактики 

протиправної поведінки; 

- забезпечувати виконання вимог чинного законодавства при складанні 

досудової доповіді та забезпечення суду формалізованою інформацією, що 

характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його 

відповідальності; 

- здійснювати виконання пробаційних програм відносно осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням, що передбачає комплекс 

заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, 

формування соціально сприятливих змін особистості та реалізацію програм 

психологічної корекції та програми соціальної адаптації, спрямованих на усунення 

негативних факторів, що впливали та можуть в подальшому впливати на 

поведінку правопорушника; 

- проводити спільні заходи у сфері соціальної підтримки осіб, 

засуджених до покарання не пов'язаного з позбавленням волі, шляхом розширення 

доступу до інформації про права та обов'язки у сфері реалізації права на працю, 

соціальний захист, можливості та послуги державних органів та установ; 

- проводити комплекс заходів, спрямованих на підвищення правової 

свідомості громадян, захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян 

шляхом надання безоплатної правової допомоги особам, які засуджені до 

покарань, не пов'язаних з позбавлення волі, та створення дистанційного пункту 

прийому клієнтів пробації працівниками центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на базі Черкаського районного відділу філії ДУ «Центр 

пробації» в Черкаській області; 

- реалізація заходів державної політики та надання допомоги особам, які 

засуджені до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, з метою запобігання 

впливу на них криміногенних факторів, скоєнню рецидивних злочинів та 

пристування їх до умов соціального середовища. 

 
6. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

- зниженню рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення 

суспільної напруги, викликаної її впливом; 

- створити нормальні умови роботи для фахівців уповноваженого органу з 



питань пробації; 

- створити ефективну систему пробації для виконання завдань, 

передбачених Законом України «Про пробацію»; 

- створити сприятливі умови для профілактики повторної злочинності серед 

осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавлення волі, та звільненням 

від відбування покарання з випробуванням; 

- зменшити кількість повторних кримінальних правопорушень особами, 

засудженими до покарань не пов'язаних із позбавленням волі та звільнених від 

відбування покарання з випробуванням; 

- створити систему ресоціалізації осіб, які звільнені з місць позбавлення або 

обмеження волі, їх працевлаштування та пристосування до умов соціального 

середовища. 

7. Контроль за ходом виконанням Програми 

Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми 

здійснює Черкаський РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, цільовим 

та ефективним використанням коштів - виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради. 

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є 

Черкаський РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, який забезпечує 

реалізацію заходів, аналізує виконання основних її завдань упродовж 2021-2023 

років та щороку, двічі на рік, звітує на сесії Руськополянської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовні обсяги витрат 

на реалізацію Програми сприяння Черкаському районному відділу філії 

ДУ «Центр пробації» в Черкаській області  

у здійсненні нагляду та проведенні соціально-виховної роботи з особами, 

засудженими до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі,  

які проживають на території Руськополянської ТГ  

на 2021 - 2023 роки. 

 
Назва заходу Орієнтовний обсяг 

фінансування, тис.грн. 

Всього, тис.грн. 

2021 2022 2023 

Придбання паперу 1 1 1 3 

Придбання конвертів 1 1 1 3 

Придбання канцтоварів 1 1 1 3 

Всього витрат в рік 3 3 3 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  
Програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених 

та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в Руськополянській ТГ 

на 2021-2023 рр. 

 
 

 

 

1 

 

 

Найменування Програми 

Програма забезпечення безпеки громадян 

шляхом виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повторних 

злочинів в Руськополянській ТГ на 2021-2023 

рр. 

2 Ініціатор розроблення Програми Черкаський РВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області 

3 Назва розпорядних документів при 

розробленні Програми 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України 

«Про пробацію»  
 

4 
 

Розробник Програми 
Черкаський РВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області та Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 

5 

Виконавець Програми 

Черкаський РВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області та Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

6 Термін реалізації Програми 2021-2023 роки  

7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Кошти місцевого бюджету 

8 Орієнтовний обсяг фінансування 

Програми на 2021-2023 рр. 
 

9,0 тис.грн. 

 

 

 


