
  

 

 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№ VIII/14/___       від 18 лютого 2021 року 
 

 

Про затвердження Програми підтримки 

Державної установи "Збаразька виправна  

колонія (№63)" на 2022-2023 роки 

 

Розглянувши клопотання Державної установи "Збаразька виправна колонія 

(№63)" від 10 лютого 2022 року №5/530, керуючись Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи висновки та рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань законності, правової політики, регламенту, місцевого 

самоврядування, підприємництва та прав споживачів, Збаразька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму підтримки Державної установи "Збаразька 

виправна колонія (№63)"  на 2022-2023 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 

законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів. 

 

 

Збаразький міський голова          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Збаразької міської ради 

від 18 лютого 2022 року № VIII/14/__ 

 

 

ПРОГРАМА 

підтримки Державної установи "Збаразька виправна колонія (№63)" 

 на 2022-2023 роки 
  

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми  

Кримінально-виконавчий кодекс України від 

11.07.2003 року; 

Закони України: «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» від 25.06.2005 

року, «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо адаптації 

правового статусу засудженого до 

європейських стандартів» від 08.04.2014 року, 

«Про попереднє ув’язнення» від 30.06.1993 

року, «Про оперативно-розшукову діяльність» 

від 18.02.1992 року; 

Міжнародні н/п акти: Загальна декларація прав 

людини, прийнята Генеральною Асамблеєю 

ООН 10.12.1948 року; 

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (ратифікована 

Законом №475/97-ВР від 17.07.1997); 

Мінімальні стандартні правила поводження з 

ув’язненими  від 31.07.1957 року; 

Накази МЮ: «Про затвердження правил 

внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань» від 28.08.2018  №2823/5 та від «Про 

затвердження правил внутрішнього 

розпорядку слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України» 

14.06.2019 №1769/5 

 

3. Розробник програми Збаразька міська територіальна громада 

4. Співрозробники 

програми 

ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» 

6. Учасники програми ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)»,  



  

Збаразька міська територіальна громада 

7. Термін реалізації 

програми 

2022-2023 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

 

Бюджет міської ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього,у тому числі: 

 

 

 

910 тис. гривень 

 коштів бюджету 

міської ради 

910 тис. гривень 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Одними з основних пріоритетних напрямків розвитку Державної 

кримінально-виконавчої служби України є дотримання прав людини і громадянина, 

вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, 

реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту, а також 

стан місць несення служби і відпочинку персоналу установ.  

 

Державна установа «Збаразька виправна колонія (№63)» виконує функцію 

установи мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, у тому 

числі, сектору мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для 

вперше засуджених до позбавлення волі жінок, слідчого ізолятора при установі, 

арештного дому.  Планове наповнення  установи – 847 особа. Планове наповнення 

сектору мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для вперше 

засуджених до позбавлення волі жінок становить 200 осіб.  

 

 Протягом останнього часу Державною кримінально-виконавчою службою 

України вжито комплекс органiзацiйних i практичних заходiв, спрямованих на 

виконання вимог законодавства щодо забезпечення належних умов утримання в 

установах виконання покарань засуджених та осiб, взятих пiд варту, також для 

належних умов праці та відпочинку персоналу. Проведена робота дозволила 

досягти певних позитивних результатів. Протягом  2021 року  проводились  

ремонтні роботи  в гуртожитках  відділень  ресоціалізації  №1.2, №3,   дільниці 

карантину, діагностики  і розподілу,  для забезпечення особистого простору  

засуджених встановлено  перегородки в спальних приміщеннях  дільниці 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для вперше 

засуджених до позбавлення волі жінок,  також проведено ремонтні роботи в 

приміщеннях  чергової  частини, кімнат відпочинку та приймання їжі для молодших 

інспекторів відділу  нагдяду і безпеки, службових кабінетів персоналу установи, 

відремонтовано спортзал для засуджених та персоналу установи, проведено роботи 



  

щодо модернізації основної огорожі та системи відеоспостереження, 

встановлено додаткові  відеокамери, відреставровано  ворота транспортного КПП, 

також  проводились  ремонтні роботи в приміщеннях для утримання службових 

собак, ремонтні роботи в їдальні  для засуджених, роботи щодо  термомодернізації 

– заміна деравяних вікон на металопластікові конструкції. 

 

Проте, наявний стан справ ще не повною мiрою вiдповiдає  сучасним вимогам 

у пенiтенцiарнiй сферi. На виявлення недолiкiв у роботi органiв i установ виконання 

покарань вказують положення i висновки доповiдей Європейського комiтету по 

запобiганню тортурам та нелюдському або такому, що принижує гiднiсть, 

поводженню чи покаранню,  Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, подання Генеральної прокуратури України, де мiстяться факти окремих 

вiдхилень щодо умов тримання засуджених та осiб, взятих пiд варту. 

Причинами та умовами  зазначеного є:  недостатнiй  рiвень фiнансування i 

матерiально-технiчного забезпечення, низька ефективнiсть власного виробництва.  

Протягом останніх років фінансування Державною кримінально-виконавчою 

службою проводиться на недостатньому рівні.   

У зв’язку з сукупністю визначених проблем та недостатнім фінансуванням 

відповідних напрямків із державного бюджету існує потреба у залучені коштів 

місцевих бюджетів . 

 

3. Визначення мети програми 

 

          Метою Програми є підвищення ефективності реалізації єдиної  державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань в органах та установах 

виконання покарань,  шляхом впровадження комплексу заходів,  спрямованих на  

покращення умов відбування та виконання покарань, додержання вимог режиму та 

правил внутрішнього розпорядку, для забезпечення захисту людини й громадянина, 

суспільства і держави в цілому. 

 

4. Обгрунтування шляхів  і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

          

             Пріоритетним завданням програми є забезпечення матеріально-технічного 

становища, як для осіб взятих під варту так і для працівників установи. 

              Виконання заходів можливе в результаті встановлення тісної взаємодії між 

державною установою  «Збаразька виправна колонія (№63)» Збаразькою міською 

радою, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування, з метою забезпечення виконання вимог Кримінально-виконавчого 

законодавства. 

          Програмою передбачено наступні шляхи і засоби розв’язання 

проблеми: 

1. Удосконалення умов відбування та виконання покарань у виді арешту, 

позбавлення волі та умов перебування відповідно до європейських стандартів; 

2. Удосконалення умов несення служби персоналом установи; 



  

3. Забезпечення належного функціонування комунально-побутової 

інфраструктури установи; 

4.  Здійснення заходів щодо модернізації та термосанації будівель, 

впровадження енергозберігаючих технологій.  

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів місцевого  

бюджету у сумі 910 тис. гривень протягом 2022-2023 рр. 

 

      

Ресурсне забезпечення програми 

  

                                                                                                           тис. гривень 

Обсяг коштів,  які 

пропонується  

залучити на 

виконання 

програми 

2022-2023 

роки 

Усього витрат 

на виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

910 тис. 

гривень 

910  тис. 

гривень 

Бюджет міської ради 910 тис. 

гривень 

910  тис. 

гривень 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями програми  є: 

-  забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту , персоналу і 

громадян, які перебувають на території установи; 

-  створення належних умов для тримання засуджених і осіб, узятих під 

варту, їх комунально-побутове та медико-санітарне забезпечення;   

Виконання програми дасть змогу: 

1) удосконалити систему забезпечення захисту прав і свобод людини і 

громадянина, захисту суспільства і держави;  

2) покращити умови проживання в місцях позбавлення волі, надання 

якісніших комунально-побутових послуг 

3) покращити умови та місця несення служби персоналом установи 

4) заощадити енергоносії та раціонально їх використовувати 

5) забезпечити дотримання вимог законів «Про ДКВС України»,  

Кримінально-виконавчого кодексу України та інших нормативно-правових актів , 

які регулюють діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України; 

6) в межах компетенції забезпечити безпеку населення; 

       За результатами фінансування програми передбачається покращити та 

вдосконалити матеріально-технічне забезпечення підрозділів, які залучаються до 

виконання комплексу заходів, що унеможливлюють вчинення дій що 

дезорганізують роботу в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, 



  

інших злочинів на об’єктах Державної кримінально-виконавчої служби 

України.   

 



  

 

6. Перелік завдань, заходів та показників Програми підтримки 

 
№ Найменування заходів Виконавці Термін 

виконання 

Джерело 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

 

Очікувані результати 

1 Проведення утеплення 

фасаду адміністративного 

приміщення 

(термосанації) 

ДУ «Збаразька  

виправна 

колонія (№63)» 

 

  

2022-2023рр. Бюджет 

міської ради 

350 000 грн. 

 

 

 

Забезпечення належних умов праці 

персоналу установи 

Впровадження енергозберігаючих 

технологій та економія коштів на 

оплату енергоносіїв  
2 Приведення у відповідність 

до європейських стандартів 

модельної установи 

належних комунально-

побутових та санітарно-

гігієнічних умов утримання 

засуджених 

ДУ «Збаразька  

виправна 

колонія (№63)» 

 

  

2022-2023рр. Бюджет 

міської ради 

560 000 грн. 

 

 

 

Забезпечення належного комунально-

побутового проживання засуджених, 

наявність особистого простору:  

1.Заміна вікон та дверей на 

металопластові енергозберігаючі (120 

тис. гривень);. 

2.Проведення ремонтних робіт в 

житлових секціях та  побутових 

приміщеннях (140 тис. гривень); 

3.Реконструкція санвузлів та кімнат 

гігієни (75 тис. гривень); 

4.Заміна меблів в житлових секціях та 

побутових приміщеннях з 

забезпеченням наявності перегородок 

по забезпеченню особистого простору 

засуджених (140 тис.гривень); 

5.Ремонт покрівлі гуртожитків (85 тис. 

гривень);. 

 

 

    

Всього на 

суму: 

 

910 000 грн. 

 

 

Секретар ради                 Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


