
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

      _______                                                                                             № ______ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “ Про затвердження 

Програми Зміцнення 

матеріально-технічної бази 

Лиманського міського відділу 

філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій 

області на 2021 рік ” 

 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про затвердження Програми Зміцнення 

матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області на 2021 рік”,  керуючись п.1 ч.2 ст. 52 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “Про 

затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського міського 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області на 2021 рік” 

(додається). 
 

              

Міський голова                                                                                        О.В. Журавльов 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

                                                                                                                  №              _ 

                                                                                 м. Лиман 

 

Про затвердження Програми 

зміцнення матеріально-

технічної бази Лиманського 

міського відділу філії 

Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій 

області на 2021 рік 

  

 З метою посилення складової діяльності органу пробації  здійснення заходів щодо 

попередження, профілактики правопорушень та рецидивної злочинності  на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на підставі Закону України «Про 

пробацію»,  Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського міського 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області на 2021 

додається  

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи, 

вказані в Програмі, за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або 

перевиконання доходної частини бюджету Лиманської міської територіальної 

громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В. 

 

       Міський голова           О.В. Журавльов 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Лиманської  
міської ради  

        від ______________№____ 
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
ЛИМАНСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 

«ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ»  
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

на 2021 рік 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лиман 
2021 

 



 

 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Назва 
 Програма Зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області на 2021  
 
2. Мета Програми: 

- поліпшення матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу філії 
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області; 

 - нагляд і контроль за суб’єктами пробації, які скоїли злочин;  
- проведення соціально-виховної роботи з суб’єктами пробації спрямованих на 
виправлення осіб та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень; 
- реалізація пробаційних програм; 
 

3. Замовник 
 Лиманський міський відділ філії Державної установи «Центр пробації» в 
Донецькій області. 
4. Початок, закінчення виконання 
 2021 рік 
 
5. Етапи виконання 
 - 
6. Загальні обсяги фінансування 
           10 тис. грн.. 

№ 
з/п 

Зміст заходу Найменування 
 

Один
иця 

вимір
ю-

вання 

Кіль-
кість 

Варті
сть 
за 

один
ицю 

(грн.) 

Загальна 
сума (грн.) 

Очікуваний 
результат 

1 матеріально-
технічне 

забезпечення 
Лиманського  

міського 
відділу філії 
ДУ «Центр 
пробації» в 
Донецькій 

області 

придбання 
ноутбуку 

шт. - - 10,000 Створення 
належних умов на 
базі Лиманського 
міського відділу, 
що надасть змогу 

проводити 
ефективну роботу 
щодо реабілітації 
та ресоціалізації 
осіб, засуджених 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Всього: 

     
 
 
 
 

10,000 

до покарань без 
позбавлення волі 

та сприятиме 
запобіганню 

скоєнню ними 
повторних 

правопорушень 

 
 
 

ПРОГРАМА 
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

ЛИМАНСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 
«ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

на 2021  
1. Загальні положення 

 1. Лиманською міською радою реалізуються заходи пов’язані із поліпшенням 
матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу філії Державної установи 
«Центр пробації» в Донецькій області; нагляд і контроль за суб’єктами пробації, які 
скоїли злочин; проведення соціально-виховної роботи з суб’єктами пробації спрямованих 
на виправлення осіб та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень на території Лиманської об’єднаної територіальної громади. 
 Програма «Зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області на 2021» (далі 
Програма) розроблена на підставі Закону України «Про пробацію», Бюджетного Кодексу 
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції 
України,Положенням про філію Державної установи «Центр пробації» в Донецькій 
області, затвердженим наказом Державної установи «Центр пробації» від 10.12.2020 № 
741/ОД, Положенням про уповноважений орган з питань пробації, затвердженим наказом 
Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5 наказами і вказівками Центру 
пробації. 

2. Мета програми 
Метою Програми є: 

- поліпшення матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу філії Державної 
установи «Центр пробації» в Донецькій області; 
-  нагляд і контроль за суб’єктами пробації, які скоїли злочин;  
- проведення соціально-виховної роботи з суб’єктами пробації спрямованих на 
виправлення осіб та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень; 
- реалізація пробаційних програм. 
 
 

3. В результаті виконання Програми очікується: 
- формуваннясоціальносприятливихзмінсуб’єктів пробації; 
- зменшення рівня злочинності  серед молодіжного середовища на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади; 



 

 

- підвищення рівню довіри до правоохоронних органів; 
-  поліпшення соціальних стосунків  неповнолітніх суб’єктів пробації , забезпечення 

їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактику агресивної поведінки, 
мотивацію позитивних змін особистості . 

 
4. Заходи по виконанню Програми 

1. Придбання  ноутбуку  
Передбачити кошти в сумі 10 тис. грн. 

Лиманський міський  відділ філії Державної установи 
«Центр пробації» в Донецькій області                                                

 
 
 

5. Загальні обсяги фінансування 
           10 тис. грн. 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Найменування 
 

Один
иця 

вимір
ю-

вання 

Кіль-
кість 

Варті
сть 
за 

один
ицю 

(грн.) 

Загальна 
сума (грн.) 

Очікуваний 
результат 

1 
матеріально-

технічне 
забезпечення 
Лиманського  

міського 
відділу філії 
ДУ «Центр 
пробації» в 
Донецькій 

області 

придбання 
ноутбуку  

шт. - - 10,000 створення 
належних умов на 
базі Лиманського 
міського відділу, 
що надасть змогу 

проводити 
ефективну роботу 
щодо реабілітації 
та ресоціалізації 
осіб, засуджених 
до покарань без 

позбавлення волі 
та сприятиме 
запобіганню 

скоєнню ними 
повторних 

правопорушень 

  
 
 
Всього: 

     
 
 
10, 000 

 
6. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми буде здійснюватися за рахунок 
вільного залишку бюджетних коштів бюджету Лиманської об’єднаної територіальної 
громади або перевиконання доходної частини бюджету Лиманської об’єднаної 
територіальної громади. 
 



 

 

7. Контроль за виконанням Програми 
 

 Організація виконання Програми покладається на  Державну установу «Центр 
пробації». 
 Програма розроблена Лиманським міським  відділом філії Державної установи 
«Центр пробації» в Донецькій області.        
 
 
 
Начальник Лиманського міського відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» 
в Донецькій області 
підполковник  внутрішньої служби                                                   Г.В. Щербак 
 
 
 Секретар міської ради          Н.В. Ляшко 

 

 


