
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від __ _________ 2021 року  № ____ 

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження Програми підтримки діяльності  
Олександрійського міськрайонного відділу  
філії Державної установи «Центр пробації»  
в Кіровоградській області на 2021-2025 роки 
 

Відповідно до ст. ст. 26, 38, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про пробацію», враховуючи лист Олександрійського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 
області від 12 квітня 2021 року № 31/17/1562-21, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
 1) Затвердити Програму підтримки діяльності Олександрійського міськрайонного 
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області на 2021-
2025 роки згідно з додатком. 
 2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики та регламенту та керуючого справами виконавчого комітету 
Завалія С.В. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від «  » ______  2021 року №  

 

Програма 

підтримки діяльності Олександрійського міськрайонного відділу філії Державної 
установи «Центр пробації» в Кіровоградській області на 2021-2025 роки 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

У міжнародній практиці попередження злочинності визнано, що позбавлення волі 
повинно застосовуватися, як крайній засіб впливу до небезпечних злочинців, оскільки 
ізоляція від суспільства нерідко сприяє деградації особистості, втраті соціально корисних 
зв’язків. Тому, в багатьох країнах донині ведеться пошук альтернатив позбавлення волі. В 
Олександрійській територіальній громаді такі види покарань виконуються Олександрійським 
міськрайонним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 
області (далі – Служба пробації).  

5 лютого 2015 року було прийнято Закон України «Про пробацію» та отримано перший 
результат восьмирічної роботи над створенням в Україні законодавчих підстав для 
впровадження європейської моделі роботи з правопорушниками. Прийняття Закону є 
свідченням гуманізації кримінально-виконавчої політики держави та формування в Україні 
системи виконання не пов’язаних з позбавленням волі кримінально-правових заходів та 
адміністративних стягнень, яка сприятиме забезпеченню захисту інтересів особи, суспільства 
і держави. 

Пробація - це система обов’язків та обмежень, покладених на правопорушника судом, 
поєднана з соціально-психологічною роботою, із широким залученням державних, 
громадських, релігійних організацій та окремих громадян (волонтерів). 

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, 
запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду 
інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру 
їхньої відповідальності. 

Завданнями пробації є:  

- підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених;  

- 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; 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.  

Підставою для застосування пробації під час вирішення питання про застосування до 
особи пробації суд бере до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення та 
соціально-психологічну характеристику особи обвинуваченого або засудженого, яку готує 
персонал органу пробації або адміністрація установи виконання покарань.  

Суб’єктами пробації є:  

обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь;  

особи, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певного діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;  

особи, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 
замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;  

особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням;  

звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 
трьох років;  

особи, засуджені до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до 
виправних центрів; особи, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення. 

Отже Служба пробації покликана сприяти соціальній реабілітації правопорушників, а 
це значить, що поряд з так званим поліцейським компонентом, який передбачає систему 
обмежень та контролю за поведінкою, потрібно впроваджувати компонент соціально-
психологічного супроводу та громадського впливу на правопорушників, які за рішенням 
суду залишені в суспільстві. 

 

II. Мета Програми 

 

Метою Програми підтримки діяльності Олександрійського міськрайонного відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області на 2021-2025 роки 
(далі – Програма) є забезпечення підвищення загального рівня безпеки мешканців 
територіальної громади, зменшення кількості правопорушень, вжиття заходів, спрямованих 
на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої 
співпраці Олександрійської міської ради та її виконавчих органів зі Службою пробації в 
зазначеній сфері. 

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, 
строки виконання завдань, заходів 

 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:  



- активізацію діяльності Олександрійської міської ради та її виконавчих органів, 
Служби пробації та інших установ, що пов’язані з профілактикою правопорушень;  

- підвищення координації спільних зусиль профілактики правопорушень між 
Олександрійською міською радою та її виконавчими органами, Службою пробації та іншими 
установами, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з 
випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості процедур, що 
виконуються при роботі із цією категорією осіб;  

- підвищення рівня правової освіти у клієнтів та правового виховання молоді шляхом 
запровадження сучасних форм і методів профілактики;  

- профілактика правопорушень, спрямована на соціальну адаптацію осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, у разі необхідності;  

- запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо 
неповнолітніх;  

- висвітлення в засобах масової інформації спільної діяльності Олександрійської 
міської ради та її виконавчих органів, Служби пробації, та інших установ щодо профілактики 
правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян;  

- створення належних умов на базі Служби пробації, що надасть змогу покращити 
роботу щодо проведення соціально-виховної роботи, реабілітації, ресоціалізації осіб, 
засуджених до покарань без позбавлення волі, та в свою чергу сприятиме запобіганню 
скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.  

Внаслідок профілактичного та соціально-виховного впливу на осіб, які перебувають на 
обліку в Службі пробації очікується:  

- зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної 
напруги, викликаної її впливом;  

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що 
сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;  

- сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;  

- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу 
пробації та профілактичної діяльності. 

 

ІV. Порядок використання коштів бюджету та ресурсне забезпечення Програми 

 

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

Щорічно в бюджеті передбачаються видатки на фінансування заходів, пов’язаних з 
реалізацією положень Програми.  

Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законодавством 
порядку.  

Олександрійська міська рада у межах чинного законодавства сприяє 
Олександрійському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 



Кіровоградській області у вирішенні інших поточних проблем забезпечення службової 
діяльності. 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 Головним розпорядником коштів є Державна установа «Центр пробації», яка здійснює 
також координацію та контроль за ходом виконання Програми. 

 Виконавцем Програми є Олександрійський міськрайонний відділ філії Державної 
установи «Центр пробації» в Кіровоградській області.  

По закінченню фінансового року Державна установа «Центр пробації» інформує 
Олександрійську міську раду про використання коштів на реалізацію положень Програми. 

 

VI. Кошторис 

фінансування Програми підтримки діяльності Олександрійського міськрайонного відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області на 2021-2025 роки 

 

№ 
з/п Назва заходу Відповідальний 

виконавець 
Вид 

бюджету 
Обсяг фінансування в тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 
обладнання та 
інвентарю (по 
КЕКВ 2210) 

Олександрійський 
міськрайонний 

відділ філії 
Державної 

установи «Центр 
пробації» в 

Кіровоградській 
області 

Міський 
бюджет  

 

60 60 60 60 60 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 


