
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 лютого  2016року               № 49 

смт. Голованівськ 

 
Про затвердження Районної 
комплексної програми забезпечення 
кримінально-виконавчої інспекції та 
попередження росту рецидивної 
злочинності на 2016-2019 роки 
 
 Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про 

Державну кримінально-виконавчу службу», «Про пробацію», Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну 

пенітенціарну службу України», указів Президента України від 06.02.2003 

№84/2003 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією», від 18.02.2002 № 143/2002 «Про 

заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод 

громадян», від 19.07.2005 № 1119/200 «Про заходи щодо забезпечення 

особистої безпеки громадян та протидії корупції» та з метою забезпечення 

ефективної реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних 

покарань та адміністративних стягнень, профілактики злочинності та 

правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, 

спрямованих  на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а 

також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих 

органів  виконавчої влади в зазначеній сфері, 

 

районна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Районну комплексну програму забезпечення кримінально-
виконавчої інспекції та попередження росту рецидивної злочинності на 2016-
2019 роки» (далі – програма) (додається). 
 

 

 



 2. Рекомендувати Голованівському районному Управлінню юстиції та 

Голованівському РВ КВІ УДПтС України в Кіровоградській області 

забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань та адміністративних стягнень, профілактики 

злочинності та правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу 

заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних 

діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та 

місцевих органів  виконавчої влади в зазначеній сфері. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією. 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішення Голованівської 

районної ради  

від 26 лютого 2016року 

№ 49 

 

Районна комплексна програма  

забезпечення кримінально-виконавчої інспекції та  

попередження росту рецедивної злочинності 

на 2016-2019 роки 
 

І. Загальні положення 

 

 Районна комплексна програма забезпечення діяльності кримінально-

виконавчої інспекції та попередження росту рецидивної  злочинності на 2016-

2019 роки на території Голованівського району розроблено відповідно до: 

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про 

Державну кримінально-виконавчу службу», Закону України «Про пробацію», 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Державну пенітенціарну службу України», Указів Президента України від 

06.02.2003 №84/2003 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 18.02.2002 № 143/2002 

«Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод 

громадян», від 19.07.2005 № 1119/200 «Про заходи щодо забезпечення 

особистої безпеки громадян та протидії корупції». 

 Метою цієї програми є забезпечення ефективної реалізації державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань та адміністративних 

стягнень, профілактики злочинності та правопорушень шляхом розроблення та 

здійснення комплексу заходів, спрямованих  на усунення причин та умов 

учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці 

правоохоронних органів та місцевих органів  виконавчої влади в зазначеній 

сфері. 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 
формування правосвідомості особистості та суспільства, створення у 

громадськості нетерпимості до злочинів; 

активізацію участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі; 

підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу при виконанні  

певних видів покарань не пов’язаних з позбавленням волі, виконанню 

адміністративних стягнень та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинуваченого; 

ослаблення дії криміногенних факторів, запобігання втягнення в 

кримінальну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх; 

висвітлення діяльності кримінально-виконавчої інспекції в засобах 

масової інформації.  



Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які 

перебувають на обліку в інспекції очікується: 

зниження рівня злочинності, ослаблення соціальної напруги викликаної її 

впливом; 

зменшення впливу злочинності на економічну та політичну сферу 

суспільства; 

поліпшення захисту  правоохоронними органами прав, свобод і власності 

громадян, створення безпечних умов життя; 

мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення  причин і 

умов, що сприяють втягненню її у протиправну діяльність; 

зниження рівня вживання населенням наркотиків; 

сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 

досягнення належного рівня фінансового та матеріального забезпечення 

кримінально-виконавчої інспекції та профілактичної діяльності. 

 

ІІ. Організаційно правове забезпечення профілактики злочинності 

 

 1. Забезпечення через засоби масової інформації широке та постійне 

інформування населення про заходи  щодо зміцнення законності та діяльності 

кримінально-виконавчої інспекції. Проводити зустрічі, прес-конференції, 

брифінги керівників правоохоронних органів з представниками засобів масової 

інформації з висвітленням практики боротьби зі злочинністю. Здійснювати 

заходи щодо забезпечення підвищення правової освіти населення, громадської 

правосвідомості, формування негативного ставлення до протиправних дій з 

використанням соціальної реклами, спрямованої на профілактику 

правопорушень. 

 
Голованівський відділ поліції ГУНП України в 

Кіровоградській області, Голованівське районне 

управління юстиції, Голованівський РВ КВІ УДПтС 

України в Кіровоградській області  

 

Постійно          

 

 2. Забезпечити захист конституційних прав і свобод людини та  

громадянина,щороку вивчати та аналізувати  стан роботи із заявами і скаргами 

громадян. Вжити вичерпних заходів до вирішення аргументованих звернень та 

поновлення порушених  прав громадян. 

 
Голованівський відділ поліції ГУНП України в 

Кіровоградській області, загальний відділ апарату 

райдержадміністрації , Голованівський РВ КВІ УДПтС 

України в Кіровоградській області, Голованівський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 

Постійно 

 



 3. Забезпечити проведення профілактичних і просвітницьких заходів для 

дітей, молоді та їх батьків з питань протидії поширення наркоманії, пропаганди 

здорового способу життя та цінності сім’ї із залучення медичних працівників, 

представників соціальних служб, громадських організацій та благодійних 

фондів. Проводити культурно-мистецькі акції, спрямовані на пропаганду 

здорового способу життя, протидії поширенню наркоманії, пияцтва та 

алкоголізму. Через засоби масової інформації пропагувати загальнолюдські 

цінності та національні духовні традиції, вести правову освіту молоді.  

 
Голованівський районний центр соціальних служб  для 

сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей 

райдержадміністрації, Голованівський відділ поліції 

ГУНП України в Кіровоградській області, Голованівський 

РВ КВІ УДПтС України в Кіровоградській області 

 

Постійно 

 

ІІ. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх  

та молодіжне середовище  

 

4. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, 

систематичну перевірку умов утримання та виховання в них 

неповнолітніх,надання таким сім’ям адресної допомоги проведення обстеження 

житлово-побутових умов учнів загальноосвітніх шкіл та професійно 

технічного-училища. 

 
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, Голованівський ВП ГУНП України 

в Кіровоградській області, Голованівський РВ КВІ 

УДПтС України в Кіровоградській області 

 

Постійно   
 

 5. Забезпечити нормальний фізичний і психічний розвиток, здійснювати 

профілактику агресивної поведінки, мотивувати неповнолітніх-засуджених до 

позитивних змін особистості та поліпшення соціальних стосунків. 

 
Голованівський районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей 

райдержадміністрації,  Голованівський відділ поліції 

ГУНП України в Кіровоградській області, Голованівський 

РВКВІ УДПтС України в Кіровоградській області, 

Голованівський РВ КВІ УДПтС України в 

Кіровоградській області  

 

Постійно   

 

 6. Підготовка осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення або 

обмеження волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового 

влаштування таких осіб після звільнення за обраним місцем проживання. 



 
Голованівський районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей 

райдержадміністрації, Голованівський відділ поліції 

ГУНП України в Кіровоградській області, Голованівський 

РВ КВІ УДПтС України в Кіровоградській області, 

Голованівський районний центр зайнятості населення, 

органи місцевого самоврядування, заклади охорони 

здоров’я та інші державні та не державні організації 

 

Постійно 

 

ІІІ. Протидія рецидивній злочинності 

 

 7. Організувати і проводити відпрацювання, спрямовані на попередження 

правопорушень з боку раніше судимих осіб, утому числі в побуті,поліпшення 

профілактичної роботи серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-

виконавчій інспекції та органах внутрішніх справ. 

 
Голованівський відділ поліції ГУНП України в 

Кіровоградській області, Голованівський РВ КВІ УДПтС 

України в Кіровоградській області, Голованівський 

районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді 

 

Протягом 2016-2019 років 

 

ІV. Попередження правопорушень 

 

8. Здійснення заходів щодо забезпечення рівня правової освіти населення, 

громадської правосвідомості, формування негативного ставлення до проти 

правних діянь.  

 
Голованівський відділ поліції ГУНП України в 

Кіровоградській області, Голованівський РВ КВІ УДПтС 

України в Кіровоградській області, Головне районне 

управління юстиції, Голованівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

Протягом 2016- 2-19 років 

 

V. Протидія злочинності 

 

 9. Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення скоєння нових 

злочинів та правопорушень серед осіб, які перебувають на обліку кримінально-

виконавчої інспекції, та осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. 

Перевірка даної категорії осіб за місцем проживання.   

 



Голованівський відділ поліції ГУНП України в 

Кіровоградській області, Голованівський РВ КВІ УДПтС 

України в Кіровоградській області  

 

Протягом 2016-2019 років  

 

VІ. Матеріально-технічне забезпечення 
 

 10. Сприяти підрозділу кримінально-виконавчої інспекції в матеріально-

технічному забезпеченні, придбанні канцелярського приладдя, офісної техніки, 

уживати заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування, приведені 

робочих приміщень у відповідність із затвердженими нормами та 

міжнародними стандартами шляхом проведення капітальних та поточних 

ремонтів, реконструкції та добудов. 

 
Виконавчі комітети міської, районної та сільських рад, 
сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи райдержадміністрації, 

Голованівський РВ КВІ управління ДПтС України в 

Кіровоградській області 

 

Протягом 2016–2019 років 

 

VІІ. Реалізація програми та контроль за її виконанням 

  

 Реалізація програми забезпечується головою районної державної 

адміністрації, структурними підрозділами, підрозділами райдержадміністрації, 

головами сільських та селищних рад, керівниками територіальних органів, 

міністерствами та відомствами України.  

 

______________________ 
 


