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 Проект 
СХВАЛЕНО 

Розпорядження голови  

міської ради  

___ ___ 2019р. № ___ 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА  

підтримки Державної установи «Чортківська установа виконання 

покарань (№26)» на 2019-2020 роки  
  

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

ДУ «Чортківська установа виконання покарань 
(№26)» 

2. Підстава для 
розроблення 

Законів України «Про Державну кримінально-
виконавчу службу України», «Про внесення 
змін до Кримінально-виконавчого кодексу 
України щодо адаптації правового статусу 
засудженого до європейських стандартів» та 
«Про місцеві державні адміністрації»,  

клопотання керівництва Державної установи 
«Чортківська установа виконання покарань 
(№26)» від 26.11.2018 року № 26/4/5531 

3. Розробник програми Група контрольно-аналітичної роботи ДУ 

«Чортківська установа виконання покарань 
(№26)» 

4. Відповідальний 

виконавець програми 
ДУ «Чортківська установа виконання покарань 
(№26)» 

5. Учасники програми Чортківська міська рада  
6. Термін реалізації 
програми 

2019-2020 роки 

1) Етапи виконання 
програми 

Перший етап – 2019 рік  
Другий етап – 2020 рік 

7. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми (для 
комплексних програм) 

 

 

Міський бюджет м. Чортків 

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми, 

всього, 
у тому числі: 

 

 

 

200 тис. гривень 

1) коштів міського 
бюджету 

 

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

 

Дотримання основних прав засуджених при виконаннi кримiнальних 
покарань є одним із основних завдань демократичної,  цивілізованої держави. 

Протягом останнього часу Державною пенітенціарною 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 Державної пенітенціарної служби 
проводиться на недостатньому рівні.   

У зв’язку з цим матеріально-технічна база установ виконання покарань, 
умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, не повною мірою 

відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону 
України «Про попереднє ув’язнення», Декларації прав людини і 
основоположних свобод, а також мінімальним стандартним правилам 

поводження з ув’язненими та Європейським в’язничним правилам.  

Слід зазначити, що відповідальність за результати  реформування  
кримінально-виконавчої  системи, приведення  норм  тримання  засуджених 
відповідно до Європейських вимог в Україні Урядовими рішеннями 

покладається не лише  на Державну пенітенціарну службу, але й на органи  
виконавчої влади. 

Державна установа «Чортківська установа виконання покарань (№26)» 

виконує функцію максимального рівня безпеки у тому числі слідчого ізолятора 
при установі, арештного дому, сектору максимального рівня безпеки для 
чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі (станом на 22 січня 2019 

року в установі перебуває 33 засуджених до довічного позбавлення волі). 
Планове наповнення засуджених та осіб, узятих під варту – 286. Серед 
ув’язнених, крім чоловіків, є жінки та неповнолітні.  

Перший камінь Чортківської тюрми був закладений у 1898 році, а 
будівництво тривало три роки, до 1901 року. Тобто основній будівлі 
Чортківської тюрми більше сто років. У зв’язку з цим більшість приміщень 
установи є пристосованими, а не спеціально спроектованими відповідно до 
сучасних вимог. Наближається до критичної межі технічний стан більшості 
об’єктів інженерного та комунально-побутового забезпечення, а також 
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технологічного обладнання. Потребує оновлення медичне обладнання та 
інвентар медсанчастини  при  установі виконання покарання. 

Для  часткового  розв’язання цих та інших проблем діяльності установи 
виконання покарань й покликана міська Програма підтримки Державної 
установи «Чортківська установа виконання покарань (№26)» на 2019-2020 

роки.  

 

3. Мета програми 

Основною метою Програми є підвищення ефективності реалізації єдиної  
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в органах та 
установах Державної установи виконання покарань шляхом фінансування з 
міського бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на  
умови відбування покарань та стан правопорядку в установі, гарантування 
безпеки громадян. 

 

4. Шляхи  і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування 

         Внаслідок обмеження обсягів державного фінансування матеріально-
технічне забезпечення установи виконання покарань і умови тримання 
засуджених та осіб взятих під варту не повною мірою відповідають державним 

і міжнародним вимогам в  установі виконання покарань. 

    Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів 
міського бюджету в сумі 200 тис. гривень. 

 

Ресурсне забезпечення міської програми 

 підтримки Державної установи «Чортківська установа виконання 

покарань (№ 26)» на 2019-2020 роки  

                                                                                                     тис. гривень 
Обсяг коштів,  які 
пропонується  
залучити на 

виконання програми 

2019 

рік 
2020  

рік 

Усього витрат на 
виконання 
програми 

Обсяг ресурсів, 
міський бюджет 
усього 

100 000 

грн. 

100 000 

грн. 
 

 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

 

У Програмі передбачається реалізація комплексу заходів із забезпечення 
належного рівня безпеки та правопорядку  в установі  виконання  покарань 
№26, приведення умов  тримання  засуджених  відповідно  до  вимог 
мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими та до норм 

Європейських в’язничних правил, а  саме: 
- забезпечення належної ізоляції осіб, які утримуються в установі 
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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; 

- зменшення рівня захворюваності серед засуджених та недопущення 
спалахів інфекційних хвороб у установі;  

- покращення  рівня  медико-санітарного обслуговування  осіб у  місцях  
позбавлення  волі,  проведення  якісної  діагностики  та  профілактики   
захворювань  серед  засуджених. 
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      6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Перелік заходів 
Програми 

Т
ер
м
ін

 

ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

 

 

Виконавці 

Д
ж
ер
ел
о 

ф
ін
ан
су
ва
нн
я 

 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) Очікуваний результат 

1 2 3 4 5  11 
 

1. Поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту 

1. Модернізація 
інженерно-технічних 
засобів охорони ДУ 

«Чортківська 
установа виконання 
покарань (№26)». 

2019-

2020 

роки 

ДУ 

«Чортківська 
установа 
виконання 
покарань 
(№26)» 

міський 

бюджет 
100 тис. грн. 

 

Встановлення 
противтечової 
огорожі на периметрі 
установи, оновлення 
технічних засобів 
охорони та нагляду, 
проведення закупівлі 
засобів радіо зв’язку. 

2. Проведення 
ремонтних робіт в 
камерах режимного 
корпусу ДУ 

«Чортківська 
установа виконання 
покарань (№26)», де 
утримуються 
ув’язнені/засуджені.  

2019-

2020 

роки 

ДУ 

«Чортківська 
установа 
виконання 
покарань 
(№26)» 

міський 

бюджет 
100 тис. грн. 

 

Покращення умов 
тримання засуджених, 
заміна вікон, віконних 
решіток, проведення 
поточного ремонту 
приміщення установи 

Загальна сума 200 тис. грн..  
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюються групою контрольно-аналітичної роботи державної 
установи «Чортківська установа виконання покарань (№26)».  

 

 

 

Начальник державної установи 

«Чортківська установа виконання покарань (№26) ― 

начальник арештного дому 

підполковник внутрішньої служби                                                                                                            А. Є. Бойко 

 

 
            Майданик Віра  
 


