
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

48 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 листопада 2019 року                                   с.Судилків                                №  1 

 

Про Програму попередження скоєння 

повторних злочинів та правопорушень 

засудженими особами на території 

Судилківської ОТГ на 2019-2023 роки  

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму попередження скоєння повторних злочинів та 

правопорушень засудженими особами на території Судилківської ОТГ на 2019-2023 роки 

(додається) . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

М.Дорощук). 

 

 

Сільський голова        Т.Котик 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сільської ради від 

22.11.2019року №1 

 

Програма  

попередження скоєння повторних злочинів та правопорушень 

 засудженими особами на території Судилківської ОТГ  

на 2019-2023 роки 

 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми ДУ « Шепетівська виправна колонія (№98)»  

2. Розробник програми ДУ « Шепетівська виправна колонія (№98)» 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада, ДУ «Шепетівська 

виправна колонія (№98)» 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, ДУ «Шепетівська 

виправна колонія (№98)» 

5. Термін реалізації програми 2019-2023 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством  

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн. 

 496,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету, тис.грн 496,0 

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 
1. Стан профілактики злочинності на території Судилківської ОТГ. 

проблеми її розвитку. 

Профілактика злочинності має велике суспільне значення. Криміногенна ситуація 

в ДУ «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», яка розташована на території 

Судилківської ОТГ, продовжує залишатись складною, частина засуджених, які 

відбувають покарання в установі, є схильними до втечі та нападу. Значна частина осіб, які 

відбувають покарання в установі, є жителями населених пунктів  Судилківської ОТГ, що 

відповідно при можливій втечі може спричинити резонансне становище в суспільстві. 

Профілактика злочинності потребує додаткових заходів організаційного та 

практичного характеру. 



Домінуючою проблемою в установі залишаються інженерно-технічні засоби 

охорони, що відпрацювали визначений ресурс, морально та технічно застаріли, 

потребують реконструкції та модернізації. 

 
2. Загальні положення. 

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України було 

погоджено план організаційно-практичних заходів щодо забезпечення надійної охорони, 

належного нагляду за поведінкою засуджених, дотримання ними режимних вимог, вжиття 

заходів з модернізації інженерно-технічних засобів охорони, технічних засобів наглядів і 

контролю, покращення умов несення служби персоналом варт і чергових змін в 

державній установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)» на 2019 рік. 

 
3. Мета Програми. 

Метою цієї програми є покращення охорони, проведення заходів з модернізації 

інженерно-технічних засобів охорони, технічних засобів наглядів і контролю в державній 

установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)» на території Судилківської ОТГ, 

попередження скоєння повторних злочинів та правопорушень засудженими особами. 

 
4. Завдання Програми. 

Дана програма спрямована на покращення охорони, проведення заходів з 

модернізації інженерно-технічних засобів охорони, технічних засобів наглядів і контролю 

в державній установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)» на території Судилківської 

ОТГ. 
5. Очікувані результати. 

Виконання програми дозволить поліпшити діяльність органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення законності, охорону прав, свобод і законних інтересів 

громадян, спрямувати зусилля органів кримінально-виконавчої служби на протидію 

скоєнню повторних злочинів та правопорушень засудженими особами, які відбувають 

покарання в державній установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», посягань на 

жителів Судилківської ОТГ, забезпечення громадського порядку. 

 
6. Організаційне та фінансове забезпечення Програми. 

Фінансування заходів передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел які 

не заборонені законодавством України. 

 
7. Заходи щодо виконання Програми. 

• Переобладнання ділянки периметру внутрішньої та зовнішньої заборонених 

зоноохороняємих об'єктів інженерними засобами охорони, а саме придбання: труб, сітки 

канілірованої, сітки «Рябиця», виробу ЗАКС «Єгоза» та будівельних матеріалів. 

2019-2023 роки 

Державна установа «Шепетівська виправна 

колонія (№ 98)», Судилківська ОТГ. 

• Придбання телекомунікаційної комп'ютерної техніки, мережевого обладнання, 

засобів відеоспостереження, зв'язку та сигналізації.  

2019-2023 роки 



Державна установа «Шепетівська виправна 

колонія (№ 98)», Судилківська ОТГ. 

• Придбання освітлювальних установок (світлодіодних LED прожекторів, 

світлодіодних LED ламп). 

2019-2023 роки 

Державна установа «Шепетівська виправна 

колонія (№ 98)», Судилківська ОТГ. 

• Придбання кабельної продукції та електромеханічних замків, механічних замків. 

2019-2023 роки 

Державна установа «Шепетівська виправна 

колонія (№ 98)», Судилківська ОТГ. 

• Придбання металопластикових вікон на спостережні пости.  

2019-2023 роки 

Державна установа «Шепетівська виправна 

колонія (№ 98)», Судилківська ОТГ. 

Сільський голова                        Т.Котик  

  



Додаток 

до Програми попередження скоєння 

повторних злочинів та правопорушень 

засудженими особами на території 

Судилківської ОТГ на 2019-2023 роки 

 

Заходи щодо виконання Програми попередження скоєння повторних злочинів та 

правопорушень засудженими особами на території Судилківської ОТГ 

№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
Джерело 

фінансування 
Обсяг фінансування, тис. грн. 

роки 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 Переобладнання ділянки 
периметру внутрішньої 

та зовнішньої 
заборонених 

зоноохороняємих 
об'єктів інженерними 

засобами 
охорони, а саме 

придбання: труб, сітки 
канілірованої, сітки 

«Рябиця», виробу ЗАКС 
«Єгоза» та будівельних 

матеріалів. 

Судилківська ОТГ Місцевий 
бюджет 

5,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

2 Придбання 
телекомуні каці й ної 
комп'ютерної техніки, 

мережевого обладнання, 
засобів 

відеоспостережен ня, 
зв'язку та сигналізації. 

Судилківська ОТГ Місцевий 
бюджет 

5,0 28,75 28,75 28,75 28,75 

3 Придбання 
освітлювальних 

установок (світлодіодних 
LED прожекторів, 
світлодіодних LED 

ламп). 

Судилківська ОТГ Місцевий 
бюджет 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

4 Придбання кабельної 
продукції та 

електромеханічних 
замків, механічних 

замків. 

Судилківська ОТГ Місцевий 
бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

5 Придбання 
металопластикових вікон 

на спостережні пости. 

Судилківська ОТГ Місцевий 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Головний бухгалтер        О.Лабунець 

 


