
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

26 липня 2017 року  с. Судилків № 5 
 

Про затвердження Програми 

використання трирівневої моделі у 

профілактиці правопорушень серед 

неповнолітнього населення на 

території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької 

області  на 2017 – 2020 роки  

  

Керуючись ч.2 ст.5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», Указом Президента України від 11.07.2005 року № 1086 

«Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та на підставі  рішення сесії 

Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 року № 30 – 5/2016 щодо Комплексної програми 

використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього 

населення на території Хмельницької області на 2016-2017 роки, враховуючи рекомендації 

постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму використання трирівневої моделі у профілактиці 

правопорушень серед неповнолітнього населення на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2017 – 2020 роки.  

2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на веб-сайті 

Судилківської сільської ради. 

 

 

 
               Сільський голова                           Т.М. Котик 
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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 рішення дванадцятої сесії 

 сільської ради VIII скликання 

 від 26.07.2017 р. № 5 

 
 

 

                                                    ПРОГРАМА  

використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень   серед 

неповнолітнього населення на території  

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області на 2017 – 

2020 роки 

 

Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Судилківська сільська  рада  

2 

 

 

Нормативно-правові 

документи 

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», Закон України «Про Національну поліцію», 

Указ Президента України від 11.07.2005 №1086 «Про 

першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Указ Президента 

України від 24.05.2011 №597/2011 «Про Концепцію розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»  

3 Розробник Програми Судилківська сільська рада  

4 Відповідальний 

виконавець Програми 

Судилківська сільська рада  

5 

Учасники Програми 

Судилківська сільська рада, Шепетівське ВнП, кримінально-

виконавча інспекція, служба у справах дітей, центр у справах 

сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти та культури сільської ради, 

відділ охорони здоров’я  Шепетівської  РДА, навчальні заклади, 

установи та організації району (за згодою) 

6 Термін реалізації 

Програми 

2017-2020 роки 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми  

Бюджет Судилківської сільської ради  

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів на 

реалізацію Програми  

всього  (грн.) 

 

                                   

                                5000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1.  Вступ 

 

На сьогодні сучасна криміногенна ситуація в середовищі неповнолітніх досить 

складна і не стабільна. Разом з тим, організаційно-практичні заходи, вжиті Судилківською 

сільською радою  та правоохоронними органами дали змогу в умовах складної економічної 

ситуації не допустити на території обслуговування суттєвого загострення криміногенного 

становища у підлітковому середовищі і в продовж  2016 року підлітками у жодному із 21-го 

населеного  пункту, які входять до ОТГ, не скоєно жодного кримінального чи 

адміністративного правопорушення.  

Одним із шляхів недопущення вчинення підлітками кримінально-карних діянь та 

адміністративних порушень є здійснення профілактики у підлітковому середовищі. Саме 

завдяки цьому вдалося досягти  позитивних результатів.  Наразі,  на території Судилківської 

сільської ради 13 загальноосвітніх шкіл, де навчається 1267 учнів. 

Наявність у Судилківській сільській раді  відділу освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму, дає змогу успішно запровадити на території обслуговування Комплексної програми 

використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього 

населення. Окрім того, актуальним питанням сьогодення є активізація заходів щодо участі 

громади у попередженні правопорушень за участю підлітків, особливо у сільській місцевості, 

де представники державних та муніципальних служб першими дізнаються про критичну 

ситуацію та ризики в тій чи іншій сім’ї, потерпілим чи учасником яких може стати 

неповнолітня особа. 

Існує потреба у впровадженні нових підходів та методів до профілактики підліткової 

злочинності, у тому числі задля попередження вчинення повторних правопорушень. 

Запропонована програма дозволить запровадити в територіальній громаді інноваційні 

соціальні послуги та об’єднати зусилля тих фахівців, які працюють задля вирішення 

проблеми дитячих правопорушень. 

Традиційні підходи до вирішення питання боротьби із неповнолітньою злочинністю 

не завжди дають позитивний результат. Одним із ефективних резервів покращення такого 

становища є попереджувальна (превентивна) робота через застосування відновного 

правосуддя при вирішенні справ про кримінальні правопорушення, вчинені підлітками, 

впровадження трирівневої моделі профілактики правопорушень у дитячому середовищі, 

партнерство (а не дублювання функцій) між органами, у напрямі профілактики 

правопорушень у підлітковому середовищі, що, як доведено практикою, є найдієвішим і 

найгуманнішим засобом протидії злочинам неповнолітніх. 

 

2. Мета Програми 

 

Програму розроблено на основі та на виконання ч.2 ст.5 Закону України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,  п.17 ч.1 ст. 23 Закону України 

«Про Національну поліцію», Указу Президента України від 11.07.2005 №1086/2005 «Про 

першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Указу Президента України від 24.05.2011 

№597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», 

Комплексної програми використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень 

серед неповнолітнього населення на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 № 30-5/2016. 

Головною метою реалізації  Програми є зниження рівня правопорушень та конфліктів, 

які вчиняються дітьми та молоддю, шляхом надання різноманітних соціальних та освітньо-

профілактичних послуг; підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо 

профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення та усунення причин, що 

зумовлюють учинення протиправних дій, а також налагодження партнерських відносин між 

працівниками органів різного рівня та громадою у протидії правопорушенням в підлітковому 

середовищі. 
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3. Завдання Програми 

 

Програма передбачає загальні завдання, спрямовані на: 

- активізацію громадськості та залучення її до побудови безпечного та мирного 

середовища для дітей; 

- підвищення рівня знань, вмінь та навичок щодо профілактики підліткової злочинності 

у фахівців, залучених до вирішення проблеми; 

- залучення обдарованих дітей та неформальних лідерів до профілактики 

правопорушень та зниження рівня конфліктів у закладах освіти; 

- сприяння формуванню у дитячому середовищі поваги та прийняття суспільних 

цінностей, що сприятиме формуванню соціально прийнятної, законослухняної поведінки та 

налаштуванню конструктивної соціальної взаємодії; 

- забезпечення надання інших видів соціальних послуг для суб’єктів соціальної роботи; 

- підвищення оперативності та якості реагування на заяви та повідомлення про вчинені 

підлітками правопорушення, удосконалення рівня взаємодії всіх зацікавлених служб, у тому 

числі з громадськістю у боротьбі з підлітковою злочинністю; 

- запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи з 

попередження і розкриття проступків за участю підлітків в сільській місцевості; 

- удосконалення роботи із соціальної адаптації неповнолітніх осіб, засуджених за 

вчинення кримінальних правопорушень; 

- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від 

жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до 

вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління; 

- удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами категорії ризику та 

усунення причин і умов, що можуть сприяти учиненню ними правопорушень. 

 

Завдання первинного рівня профілактики: 

1) сприяти формуванню в дитячому середовищі поваги до прийняття суспільних 

цінностей, що сприятиме формуванню соціально прийнятної, законослухняної поведінки та 

налаштуванню конструктивної соціальної взаємодії; 

2) активізувати громадськість і залучити її до побудови безпечного та мирного 

середовища для дітей. 

 

Завдання вторинного рівня профілактики: 

1) формувати в дітей навички ненасильницького розв’язання конфліктів; 

2) надавати послуги з первинного втручання та оцінювання потреб сімей, у яких діти 

виявляють девіантну поведінку, перенаправляючи такі родини до Шкільних служб 

порозуміння чи Центру підтримки і супроводу дітей  у кризових життєвих обставинах або до 

інших служб, де їм нададуть кваліфіковані, доступні й достатні послуги, що допоможе родині 

(дитині) вийти з кризи; 

3) забезпечувати доступ дітей із девіантною поведінкою, сімей групи ризику до 

потрібних ресурсів, складаючи мапу соціально-психологічних, юридичних та інших видів 

доступних у громаді послуг. 
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Завдання третинного рівня профілактики: 

1) допомогти дітям усвідомити та взяти відповідальність за наслідки їхніх дій, 

виправити завдану ними шкоду; залучити членів громади до цього процесу для надання 

підтримки, сприяння реінтеграції таких дітей, що зменшує ризик повторного скоєння 

правопорушень; 

2) активізувати та залучати громадськість до надання соціально-психологічної, 

реінтеграційної (та інших видів) підтримки дітям, які перебувають у конфлікті з законом, та 

їх родинам. 

4. Очікувані результати 
 

Виконання Програми дозволить стабілізувати оперативну обстановку  в підлітковому 

середовищі, знизити рівень конфліктності серед дітей, сприятиме формуванню у дітей 

свідомої поведінки, підвищенню рівня загальної культури, створенню сприятливого 

соціально-психологічного клімату  в закладах освіти, в середовищі громади, вихованню у 

дітей цінностей гуманізму та толерантності.  

 

5. Заходи щодо виконання Програми 
 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

за
х
о
д

у
 

В
и

к
о
н

а
в

ц
і 

Д
ж

ер
ел

а
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 

1 2 3 4 5 

1. Відповідно до потреб Судилківської сільської ради  

та рівня правопорушень у підлітковому середовищі 

на території обслуговування провести анкетування 

серед учнів старших класів навчальних закладів 

для визначення осіб, які зможуть проводити 

медіації та «кола примирення», а також обрати 

дорослих координаторів із числа соціальних 

педагогів чи шкільних психологів. Забезпечити 

проведення тренінгів для навчання медіаторів 

шкільних служб порозуміння за участю 

запрошених фахівців, а також проведення ними 

подальших супервізій. 

 

2
-г

е 
п

ів
р
іч

ч
я
 

2
0
1
7
 р

о
к
у

 

Судилківська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

 

2. Забезпечити шкільні служби порозуміння 

необхідними матеріалами: навчальною 

літературою, роздатковим матеріалом тощо, 

необхідним для проведення медіацій та «кіл 

примирення» серед учнів. 

2
0
1
7
-2

0
2
0
 

р
о
к
и

 

Судилківська 

сільська рада  

Бюджет 

Судилківської 

сільської ради  
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3. Проводити презентації та підготовку школярів-

медіаторів, які після успішного навчання самі 

могли б виступати посередниками у процесах 

вирішення конфліктів між своїми однолітками. 

Поширення матеріалів про шкільні служби 

порозуміння серед учнів шкіл та їх батьків. 

Забезпечити проведення тренінгів для навчання 

медіаторів. Проводити інформаційну та 

роз’яснювальну роботу серед населення 

Судилківської сільської ради про діяльність 

шкільних служб порозуміння. 

2
0
1
7
-2

0
2
0
 

Судилківська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

 

4. На основі аналізу криміногенної ситуації в 

підлітковому середовищі на території 

Судилківської сільської ради здійснювати 

підготовку та навчання кваліфікованих 

спеціалістів із проведення медіацій, сімейних 

конференцій, «кіл» примирення, кабінетного 

правосуддя та шкільних конференцій. 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

Судилківська 

сільська рада 

Бюджет 

Судилківської 

сільської ради  

5. Виявляти правопорушників, вивчати особистість 

правопорушника, здійснювати оцінку «ризиків та 

потреб» правопорушника та придатність справи 

для програм відновного правосуддя, передавати 

справи медіаторам, шкільним службам 

порозуміння,  

2
0
1
7
-2

0
2

0
 

Судилківська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

 

6. Надавати послуги: 

- соціально-педагогічні (у формі групового 

навчання, групових та індивідуальних 

консультацій для учнів старших класів та фахівців 

закладів освіти, відповідальних за профілактику 

підліткової злочинності), проведення програм 

відновного правосуддя (попередніх зустрічей для 

правопорушників та потерпілих, спільних 

зустрічей для сторін конфлікту); 

- соціально-психологічні (індивідуальне та групове 

консультування дітей та молоді, що перебувають у 

конфлікті з законом, а також їхніх батьків, інших 

суб’єктів соціальної роботи); 

- інформаційні. 
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7. Здійснювати первинну профілактику. 

Діяльність учнів-медіаторів (методика «рівний-

рівному»): 

проведення «кіл» для учнів 5-11 класів (процедура 

побудови безпечного середовища, що базується на 

відновному підході); 

проведення тренінгів програми розвитку життєвих 

навичок для учнів 5-11 класів. 
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8. Здійснювати вторинну профілактику. 

Діяльність учнів-медіаторів (методика «рівний-

рівному»): 

проведення медіацій (процедура розв’язання 

конфліктів, що базується на відновному підході) 

для учнів 5-11 класів, у яких виникла конфліктна 

ситуація; 

проведення «кіл» розв’язання конфліктів для учнів 

5-11 класів; 

проведення тренінгів програми розвитку життєвих 

навичок для учнів 5-11 класів, які виявляють 

девіантну поведінку. 

Діяльність координатора Шкільної служби 

порозуміння: 

координація діяльності учнів-медіаторів; 

проведення «кіл» та медіацій у складних випадках; 

консультування батьків, діти яких виявляють 

девіантну поведінку. 
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9. Здійснювати третинну профілактику. 

Діяльність учнів-медіаторів (методика «рівний-

рівному»): 

проведення «кіл» підтримки із залученням дітей, 

що перебувають у конфлікті із законом. 

Діяльність координатора шкільної служби 

порозуміння: 

консультування дітей, які перебувають у конфлікті 

із законом; 

Проведення «кіл», тренінгів програми розвитку 

життєвих навичок для дітей, які перебувають у 

конфлікті із законом; 

консультування батьків, діти яких виявляють 

деліквентну поведінку. 
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10 Розглядати справи, що надійшли з поліції, та 

приймати рішення щодо конкретних 

профілактичних заходів у кожному випадку 

правопорушення за результатами комплексного 

первинного оцінювання та із врахуванням 

інтересів дитини 
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11. Інформувати громади (фахівців, потенційних 

учасників програм відновного правосуддя та інших 

членів громади) про відновний підхід та 

можливості цих програм 
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6. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, потребує виділення коштів з 

бюджету Судилківської сільської ради  в сумі 5000,00 грн. (Додаток 1)  . 

 

 

Сільський голова                                                                                               Т.М. Котик 

  





 

                                                                        Додаток 1  

 
 

 

Ресурсне забезпечення  програми використання трирівневої 

моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території 

Судилківської сільської ради  на 2017 – 2020 роки 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Усього витрат на виконання 

Програми,  

                                                              

грн. 

 у тому числі за роками:  

2017 2018 2019 2020 2017 -2020 

Всього 

 

2000,00 2000,00 500,00 500,00 5000,00 

 

 

Сільський голова                                                                                                                    Т.М. Котик 


