
 
З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д ВА Д Ц Я Т Ь  П Е Р Ш А  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/21/1         від 28 лютого 2023 року 

 

Про затвердження Програми підтримки  

державної установи "Збаразька виправна  

колонія (№63)" на 2023 -2024 роки щодо  

модернізації інженерно-технічних засобів  

охорони і реалізації заходів з дотримання  

пожежної  безпеки в установі 
 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи висновки фінансового управління №12/1-04 від  03 січня 

2023 року, управління економіки та залучення інвестицій №235/2-08 від 30 

грудня 2022 року, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та 

комунальної власності, Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити Програму підтримки державної установи "Збаразька виправна 

колонія (№63)" на 2023 -2024 роки щодо модернізації інженерно-технічних 

засобів охорони і реалізації заходів з дотримання пожежної безпеки в 

установі (додається). 

 

Збаразький міський голова                                       Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Збаразької міської ради  

від 28 лютого 2023 року № VIII/21/1 

 
 

ПРОГРАМА  

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

на 2023 - 2024 роки щодо модернізації інженерно-технічних засобів 

охорони  і  реалізації заходів з дотримання пожежної  безпеки в установі  
 

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. Розробники програми ДУ "Збаразька виправна колонія (№63)" 

4. Відповідальний 

виконавець програми 

ДУ "Збаразька виправна колонія (№63)" 

5. Учасники програми ДУ "Збаразька виправна колонія (№63)", відділ 

з питань запобігання та виявлення корупції 



6. Термін реалізації 

програми 

2023 -2024 роки 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

 

бюджет Збаразької міської територіальної 

громади 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього,у тому числі: 

 

 

 

     1318 тис. гривень 

 коштів  міського 

бюджету  

     1318  тис. гривень 

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

 

Основними пріоритетними напрямками розвитку Державної 

кримінально-виконавчої служби України є оновлення стану інженерно-

технічних засобів охорони, приведення у відповідність кінологічної служби , 

нарощування системи відеоспостереження, приведення у належний стан місць 

несення служби і відпочинку персоналу установ, а також створення належних 

матеріально-побутових умов тримання осіб, узятих під варту та засуджених у 

відповідності до європейських стандартів. 

Зважаючи на існуючий криміногенний стан, оперативна обстановка в 

установах виконання покарань залишається складною, ізоляція та ефективний 

нагляд за поведінкою ув’язнених та засуджених належним чином не 

забезпечується. У порівнянні з минулим роком зросла кількість нападів 

засуджених та ув’язнених на персонал, нанесення тяжких тілесних ушкоджень 

іншим в’язням. Продовжують мати місце випадки групової непокори та втеч з 

місць позбавлення волі.  

Беручи до уваги вищенаведене для посилення надійності охорони та з 

метою недопущення вчинення втеч, керівництвом ДКВС України визначений 

пріоритетний напрямок розвитку системи охорони об’єктів УВП та СІЗО 

сучасними інженерно-технічними засобами охорони. 

Важливим фактором для забезпечення належного нагляду за засудженими 

є функціонування центрів відеомоніторингу. 

Радіозв'язок є однією з важливих ланок в забезпеченні управління та 

підтримання стабільної оперативної обстановки в установах виконання 

покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби 

України. 

Відповідно до плану заходів по виконанню державною установою  

"Збаразька виправна колонія (№63)" робіт щодо модернізації інженерно-

технічних засобів охорони, технічних засобів нагляду і контролю, дотримання 

пожежної безпеки установи, покращення умов несення служби персоналом 



чергових змін, умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту установою 

заплановано 12 заходів.  

Державна установа "Збаразька виправна колонія (№63)" виконує функцію 

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 – 871 особа.   

Планове наповнення сектору мінімального рівня безпеки із загальними 

умовами тримання для вперше засуджених до позбавлення волі жінок становить 

250 осіб.  

Збаразька виправна колонія (№63) була збудована ще в 1963 році, у 

зв’язку з цим наближається до критичної межі технічний стан більшості 

об’єктів інженерного та комунально-побутового забезпечення, а також 

технологічного обладнання. Також беручи до уваги те, що установа 

розташована поблизу населеного пункту для забезпечення надійної охорони 

людей й громадян, суспільства та держави в цілому потреба в модернізації 

системи охорони сучасними інженерно-технічними засобами охорони значно 

зростає. 

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. Проведена 

робота дозволила досягти певних позитивних результатiв. 

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  

бюджету міської ради. 

 

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, забезпечення 

правопорядку, додержання вимог режиму та правил внутрішнього розпорядку, 

забезпечення належної охорони, ізоляції та нагляду за засудженими і особами, 

узятими під варту, а також здійснення заходів щодо розшуку осіб , які вчинили 

втечу з установ виконання покарань і слідчих ізоляторів та 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 впровадження організаційних і 

правоохоронних заходів та засобів, а також їх матеріально-технічне 

забезпечення їх реалізації. 

 Виконання заходів можливе в результаті встановлення тісної взаємодії 

між державною установою "Збаразька виправна колонія (№63)", Збаразькою 

міською радою, правоохоронними органами та органами виконавчої влади, з 

метою забезпечення виконання вимог Кримінально-виконавчого законодавства 

та насамперед виправлення та ресоціалізації засуджених  та осіб, узятих під 

варту. 

Програмою передбачено наступні шляхи і засоби розв’язання проблеми: 

1. Здійснення заходів для забезпечення належної оперативної 

обстановки в установі, забезпечення системи охорони об’єктів установи 

сучасними інженерно-технічними засобами охорони; 

2. Удосконалення умов відбування та виконання покарань у виді 

арешту, позбавлення волі та умов перебування відповідно до європейських 

стандартів; 

3. Удосконалення умов несення служби персоналом установи; 

4. Забезпечення належного функціонування центрів відео моніторингу, 

організація моніторингу за порядком в’їзду-виїзду і перебування на території 

установи осіб, які відбувають покарання в даній установі та осіб, які очікують 

вступу вироку у закону силу або знаходяться під слідством; 

5. Організація моніторингу за порядком несенням служби персоналом 

установи, несенням служби чергових змін у нічний та денний час, за 

організацією пропускного режиму в установі, для унеможливлення вчинення 

правопорушень з боку персоналу; 

6. Організація та проведення тренувань і навчань із керівниками груп 

швидкого реагування установи; 

7. Здійснення заходів щодо комплексної модернізації двох ділянок 

периметру, включаючи всі види огорож , стежок, спостережні вишки, технічні 

засоби охорони та перекриття заборонених зон камерами відеоспостереження;  

8. Забезпечити наявність реманенту для утримання та дресирування 

службових собак,  у відповідності до норм належності; 

9. Забезпечити нарощення кількості камер відеоспостереження у 

житлових, виробничих і заборонених зонах (не менше 100 одиниць на установу) 



та вивести їх до центру відео моніторингу ЗМУ МЮ; 

10.   Посилення контролю, за доставкою та видачею засудженим і 

особам, узятим під варту передач, посилок та бандеролей; 

11. Модернізація системи відомчо-пожежної охорони, дотримання 

заходів  пожежної безпеки  установи. 

 

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів 

міського  бюджету у сумі  1 318 тис. гривень. 

 

Ресурсне забезпечення програми 

                                                                                                            

Обсяг коштів,  які 

пропонується  залучити 

на виконання програми 

 

2023 рік 

 

       2024 рік 

Усього витрат на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, у тому 

числі: 

 632 тис. грн. 686 тис. грн 

 

Міський  бюджет  всього 
1318 тис. 

гривень 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Основними  завданнями програми  є: 

- забезпечення належної ізоляції осіб, які утримуються в 

установі виконання покарань, що унеможливить скоєння втеч із установ 

закритого типу та покращить умови несення служби персоналом виправної 

установи; 

- перекриття каналів та шляхів незаконного надходження до 

виправної установи заборонених речей та предметів, які сприяють скоєнню 

нових злочинів; 

-  зміцнення правопорядку в місцях позбавлення волі, 

недопущення скоєння засудженими нових злочинів; 

- забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту , 

персоналу і громадян, які перебувають на території установи; 

- припиняти адміністративні правопорушення , що посягають 

на встановлений законодавством порядок і умови виконання та відбування 

кримінальних покарань; 

- запобігати вчиненню кримінальних правопорушень та 

дисциплінарних проступків в установі;  

- створення належних умов для тримання засуджених і осіб, 

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

-  забезпечення належного огляду та обшуку засуджених і 



осіб, узятих під варту, їх речей , огляд інших осіб та їх речей, транспортних 

засобів , які знаходяться на території установи і на прилеглій до неї території, 

на яких встановлені режимні вимоги для подальшого вилучення заборонених 

для використання на території установи речей чи документів. 

- забезпечення здійснення заходів щодо розшуку та 

затримання засуджених і осіб, узятих під варту, які вчинили втечу . 

Виконання програми дасть змогу: 

удосконалити систему забезпечення захисту прав і свобод людини і 

громадянина, захисту суспільства і держави;  

забезпечити моніторинг оперативної обстановки щодо наявних загроз 

вчинення правопорушень з боку засуджених і осіб, узятих під варту;    

забезпечити моніторинг оперативної обстановки щодо наявних загроз 

вчинення правопорушень з боку персоналу;     

забезпечити заборонених зв’язків (стосунків) між персоналом та 

ув’язненими (засудженими); 

організувати належну взаємодію у діяльності спеціальних служб і 

правоохоронних органів щодо отримання та реагування на інформацію про 

можливу загрозу вчинення дій що дезорганізують роботу в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, інших злочинів на об’єктах 

Державної кримінально-виконавчої служби України та здійснення їх охорони; 

удосконалити рівень координації діяльності суб’єктів , які ведуть 

боротьбу зі злочинністю чи залучаються до виконання оперативних завдань в 

установах виконання покарань; 

забезпечити постійну спецпідготовку задіяних сил та засобів; 

провести планові тактико-спеціальні навчання і тренування груп 

швидкого реагування установ виконання покарань; 

підвищити рівень інформованості адміністрації установи про стан 

оперативної обстановки в установі та прилеглій території; 

забезпечити дотримання вимог законів "Про ДКВС України", "Про 

попереднє ув’язнення", Кримінально-виконавчого кодексу України та інших 

нормативно-правових актів , які регулюють діяльність Державної кримінально-

виконавчої служби України; 

в межах компетенції забезпечити безпеку населення; 

забезпечити дотримання заходів пожежної безпеки в установі; 

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.  



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється 

відповідальним виконавцем програми ДУ "Збаразька виправна колонія (№63)" 

та двічі на рік (до 20 січня та 20 липня) подається звіт фінансовому управлінню 

Збаразької міської ради про стан виконання програми в розрізі завдань та 

заходів. 

 

 

Секретар ради        Роман НАПОВАНЕЦЬ



 

                                

      6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Т
ер

м
ін

 

в
и

ко
н

ан
н

я
 

за
х
о
д

ів
 

Виконав

ці 

Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтовний обсяг 

фінансування 

(тис. гривень) 

 

Очікуваний результат  

2023 -2024 роки  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

  

Організаційні 

заходи 

2) Організація та 

проведення тренувань і 

навчань із керівниками 

груп швидкого реагування 

установи.  

 

 

2023 рік ДУ 

«Збаразь

ка 

виправна 

колонія 

(№63), 

Головне 

управлін

ня 

Націонал

ьної 

поліції в 

Тернопіл

ьській 

області, 

Націонал

ьна 

гвардія 

Не 

потребує 

фінансув

ання 

 удосконалення 

координаційних механізмів 

між ГШР установи, 

Національною поліцією , 

Національною гвардією 

при виникненні 

надзвичайних ситуацій.  

 

3)організація проведення 

тактико-спеціальних 

навчань групи швидкого 

реагування установи. 

 2023 рік ГШР 

установи 

Не 

потребує 

фінансув

ання 

 удосконалення 

координаційних механізмів 

між учасниками ГШР 

установи при виникненні 

 



 

 надзвичайних ситуацій. 

2. Правоохороні 

заходи 

1)посилення контролю за 

доставкою та видачею 

засудженим і особам, 

узятим під варту передач, 

посилок та бандеролей. 

 

2023 рік ДУ 

«Збаразь

ка 

виправна 

колонія 

(№63), 

Не 

потребує 

фінансув

ання 

 попередження потрапляння 

на територію установи 

заборонених предметів  

 

2)проводити перевірки: 

- несення служби 

черговими змінами в 

нічний та денний час; 

- наявності засуджених в 

нічний та денний час; 

 

2023 рік ДУ 

«Збаразь

ка 

виправна 

колонія 

(№63), 

Не 

потребує 

фінансув

ання 

 недопущення порушення 

вимог режиму та 

нормативно-правових 

документів, що регулюють 

діяльність ДКВС України 

 

3.  

 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Придбання товарів  для 

модернізації інженерно-

технічних засобів охорони  

2023-

2024 

роки 

ДУ 

«Збаразь

ка 

виправна 

колонія 

(№63), 

Міський  

бюджет 

1003  тис. гривень 

 

 2023  рік: 

 

-Придбання: 

 колючого дроту АСКС 

«Єгоза»  для модернізації 

огорожі -   (300 тис. 

гривень);  

-бетонування стежки 

чергової зміни та варти – 

350 м. (40 тис. гривень)  

Придбання та 

встановлення: 

- камер відеоспостереження  

 

 

2023 рік 

 

452 тис. грн. 

 

2024 рік 551 тис. грн.  



 

 – 5 шт. (15 тис. гривень); 

- стаціонарних 

відеореєстраторів 32-

канальних – 2  шт (30 

тис.грн.); 

-комутаційного обладнання  

центру відеоспостереження  

пост №1- (14 тис.грн. ) 

моніторів для відеонагляду 

-2 шт (16  тис. грн.); 

-додаткових точок доступу  

для користування 

засудженими мережею 

Інтернет – 2  точки доступу 

( 6 тис. грн.) 

Придбання:  

- портативних  

відеореєстраторів– 3 шт. 

(10 тис. гривень); 

-кабелів живлення для 

технічних засобів охорони  

( 3 тис. грн.) 

-тактичних рукавиць – 5 

пар (2 тис. грн.)  

  - портативних  

радіостанцій – 5 шт.     (8 

тис. гривень); 

  - портативного 

металошукача – 1 шт       

    ( 2  тис. грн). 

  - реманенту для службових 

собак – ( 6 тис. грн) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2024 рік: 

 

-Придбання: 

 колючого дроту АСКС 

«Єгоза»  для модернізації 

огорожі -   (400 тис. 

гривень);  

Придбання та 

встановлення: 

- стаціонарних 

відеореєстраторів 32-

канальних – 2 шт (45 

тис.грн.) 

моніторів для відеонагляду 

-2 шт (8 тис. грн.); 

-додаткових точок доступу  

для користування 

засудженими мережею 

Інтернет – 2 точки доступу 

( 2 тис. грн.) 

Придбання:  

жостких дисків для  

архівування   інформації з  

відеореєстраторів  4 шт. ( 

16 тис. грн.); 



 

- протигазів- 15 шт. 

( 25 тис. грн); 

  - портативних  

радіостанцій – 3 шт.     (7 

тис. гривень); 

  - портативного 

металошукача – 2 шт       

    ( 3 тис. грн). 
   

   Придбання: 

   -дрескостюма – 1 шт. (45      

    тис. грн.) 

 

 



 

4 Пожежна 

безпека 

виконання заходів  щодо 

забезпечення   пожежної 

безпеки   

2023-

2024 

роки 

 Міський  

бюджет 

315 тис.грн 

 

 

 

 

2023 рік: 

 

 

 -обробка дерев’яних 

конструкцій    

вогнетривким  розчином    

700  м. кв. 

(180 тис.  грн.); 

 

2024 рік: 

 

 -встановлення пожежної 

сигналізації – (130 тис.  

грн.) 

-облаштування  санітарного  

вузла в пожежному депо (5 

тис. грн.) 

 

 

2023 рік: 

 

 

180 тис. грн; 

 

 

 

 

2024 рік:   

 

 

135 тис. грн 

 

Всього на виконання програми: 1 318 тис. гривень   

 

 

 

 

 

 

 

 


