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Паспорт Програми 
підтримки Жмеринського районного сектору №1 «Центр пробації» у 

Вінницькій області на 2021-2025 роки 
 

1 Ініціатор розроблення програми: 

Жмеринський районний сектор 

№1 філії Державної установи 

«Центр пробацї» у Вінницькій 

області 

2 Нормативно-правові документи 

Конституція України, Закони 

України «Про місцеве 

самоврядування», «Про 

пробацію», «Про соціальні 

послуги», «Про соціальну 

адаптацію осіб, які відбувають 

чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або 

позбавлення волі на певний 

строк», «Про соціальну роботу з 

сім'ями, дітьми та молоддю», 

указами Президента України і 

постановами Верховної ради 

України, прийнятими 

відповідно до Конституції та 

законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, 

іншими актами законодавства, 

Положення про Міністерство 

юстиції України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 липня 2014 року 

№ 228, наказами Міністерства 

юстиції України, Положенням 

про Державну установу «Центр 

пробації», затвердженим 

наказом Міністерства юстиції 

України від 08 грудня 2020 року 

№ 4242/5, цим Положенням, 

наказами і вказівками 

Державної установи «Центр 

пробації» (далі - Центру 

пробації) 

3 Розробник програми 

Жмеринський районний сектор 

№1 філії Державної установи 

«Центр пробацї» у Вінницькій 

області 

4 Відповідальний виконавець програми 
Жмеринський районний сектор 

№1 філії Державної установи 

«Центр пробацї» у Вінницькій 



 

області 

5 Учасники програми 

Жмеринський районний сектор 

№1 філії Державної установи 

«Центр пробацї» у Вінницькій 

області 

6 Терміни реалізації програми 2021-2025 рр. 

1. Загальні положення 

 

Програма забезпечення підтримання безпеки мешканців міста та 

запобігання скоєння нових злочинів особами, які засуджені до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі та які знаходяться на обліку у Жмеринському 

районному секторі №1 філії Державної установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області на 2021- 2025 роки (далі - Програма) спрямована на 

забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про 

пробацію», «Про соціальні послуги», «Про соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального Кодексів 

України, з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами», інших законодавчих документів, що гарантують соціальні права 

мешканців міста, передбачені Конституцією України. 

Програму розроблено відповідно до вимог Кримінально-виконавчого 

Кодексу України, Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України», «Про пробацію». 
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 па певний строк, до звільнення з 
метоютрудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за 
обраним ними місцем проживання. 

 

2. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є підвищення ефективності реалізації 
єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в 
органах та установах громади та заходів, які впливають на умови відбування 
покарань і стан правопорядку в місті, рівня працевлаштування засуджених і 



 

поліпшення фінансового стану Жмеринського районного сектору №1 філії 
Державної установи «Центр пробацї» у Вінницькій області. 

3. Проблеми, на розв'язання яких спрямована програма 

 

Одним з першочергових завдань держави та органів місцевого 

самоврядування є розвиток системи соціального захисту населення, підвищення 

добробуту громадян. На сучасному етапі розвитку України відбуваються 

докорінні зміни не лише в соціально-політичному житті держави і суспільства, 

а й у системі кримінальної юстиції. Це тривалий і складний процес, оскільки 

він вимагає одночасного вирішення низки важливих питань. Одним із них є 

впровадження дієвих заходів щодо підтримання безпеки громадян та 

запобігання скоєння нових злочинів особами, які знаходяться на обліку в 

уповноважених органах з питань пробації на місцях.  

Жмеринський районний сектор №1 філії Державної установи «Центр 

пробації» як організаційна структура з відповідними функціями є невід’ємним 

елементом системи кримінальної юстиції, яка системно виконує наглядові та 

соціально-виховні заходи, що застосовуються за рішенням суду та відповідно 

до закону щодо засуджених, забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинуваченого та виконання певних видів кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі. 
Протягом 2020 року по обліках Жмеринського районного сектору №1 

пройшло 71 засуджений до покарань не пов'язаних з позбавленням волі та 
правопорушників. На запит суду протягом 2020 року підготовлено 60 
досудових доповідей. 

Станом на грудень 2020 року на обліку перебуває 62 суб’єктів пробації, з 
них: 

-  засуджених до громадських робіт - 2 ; 
-  засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатись певним видом діяльності - 2 
-  звільнених від відбування покарання з випробуванням — 54; 
-  засуджених до покарання у виді штрафу - 0; 
-  адміністративне стягнення у виді громадських робіт - 1; 
-  адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт - 3 
Також від суду надійшло 60 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 2 подання про 
скасування іспитового строку та направлення для відбування призначеного 
покарання. 

Незважаючи на проведену роботу працівниками Жмеринського районного 
сектору №1 мають місце випадки скоєння засудженими до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням повторних кримінальних правопорушень. У 2020 
році скоєно 2 повторних кримінальних правопорушень. 

При виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, важливішим 
залишається забезпечення дієвого нагляду за засудженим, захист суспільства, 
реабілітація злочинця в очах громади та попередження скоєння нових 
кримінальних правопорушень особами, які знаходяться па обліку. 



 

Соціально - виховна робота із засудженими спрямована па 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. 

Фінансування органів пробації проводиться на недостатньому рівні. Але 

для якісного проведення роботи із засудженими потрібні кошти, яких в умовах 

обмеженого фінансування з державного бюджету не вистачає. Це і 

забезпечення сектору оргтехнікою, канцелярським приладдям, меблями тощо. 

Для більш ефективної роботи необхідно оновлення та приведення матеріально-

технічної бази у відповідність до обсягу службових завдань.  

 
4. 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 певпою діяльністю, громадських 
робі т, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі па 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 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 рецедивної 
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. 
 

5. 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 Жмеринським 
районним сектором №1 філії Державної установи «Центр пробації» у 
Вінницькій області, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
щодопрофілактики кримінальних правопорушень та усунення причин, що 
зумовили їх вчинення, створити у Барській міській територіальній громаді 
належні умови для діяльності Жмеринського районного сектору №1, 
забезпечити їх захист та доступ до повної інформації щодо діяльності. 
Програма покликана забезпечити підвищення авторитету Жмеринського 
районного сектору №1, зменшити кількість вчинення повторних кримінальних 
правопорушень.  

 
6. Обґрунтування обсягів та джерел фінансування, строки та етапи 

виконання Програми 

 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 
коштів місцевого бюджету Барської міської територіальної громади в межах 
можливостей її дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Програма діє на період 2021-2025 роки. 
 

7. Напрями діяльності і заходи Програми 

 

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

 
8. Контроль за ходом виконання заходів Програми 

 

Організація виконання Програми здійснюється Жмеринським районним 

сектором №1 філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області. 

Звіт про виконання Програми надається відповідальним виконавцем 

головному розпоряднику бюджетних коштів щороку до 1-го лютого, 

наступного року в якому здійснено фінансування. 

10. Внесення змін до програми 

Зміни до Програми можуть бути внесенні у разі потреби та можуть 

передбачати: 

- включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань; 

- уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку 

виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань; 

- виключення із затвердженої програми окремих заходів і завдань, щодо 

яких визнано недоцільним подальше продовження робіт. 

 

 

 



 

11. Припинення виконання програми 

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого 

строку її реалізації. Відповідальний виконавець складає заключний звіт про 

результати виконання Програми та подає його для розгляду профільній 

постійній комісії, у разі необхідності на розгляд сесії Барської міської ради. 

Виконання Програми припиняється достроково в разі: 

- оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що 

унеможливлює виконання програм; 

- припинення фінансування заходів і завдань Програми - за спільним 

поданням відповідального виконавця програми, фінансового управління 

Барської міської ради; 

- втрати актуальності головної мети Програми - на підставі спільного 

висновку відповідального виконавця програми, місцевої громади. 

Рішення про дострокове припинення виконання Програми приймається 

Барською міською радою. 
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