OGÓLNOSOCJALNE I SPECJALNE
KRYMINOLOGICZNE ŚRODKI ZAPOBIEGANIA
PRZESTĘPSTWOM W KOLONIACH POPRAWCZYCH
Autorem artykułu zbadano kompleks ogólnosocjalnych i
specjalnych kryminologicznych środków, konsekwentne,
systematyczne i kompleksowe spełnienie jakich, jak uważa
autor, będzie sprzyjać niedopuszczeniu przestępczych
przejawów
w
koloniach
poprawczych,
zmniejszy
prawdopodobieństwo
ich
dokonywania.
Autorem
zaproponowano rozpatrywać zapobieganie przestępstwom w
zakładach poprawczych jak całokształt środków, co przewidują
organizację i realizację zabiegów odpowiednio do tego, jakie
zjawiska i procesy, co sprzyjają dokonywaniu przestępstw,
odbywają się w środowisku skazańców.
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prawa, ogólnosocjalne środki, specjalne środki kryminologiczne,
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THE GENERAL SOCIAL AND SPECIALCRIMINOLOGICAL MEASURES PREVENT CRIME IN
THE PENAL COLONIES.
The author of the article examines a set of general and
special-criminological measures, consistent, systematic and
comprehensive implementation of which, according to the
author, will not admit of criminal offenses in the prisons, reduce
the probability of their occurrence. The author proposed to
consider the prevention of crime in correctional institutions as a
set of measures that provide for the organization and
implementation of activities in accordance with those
phenomena and processes that contribute to the commission of
crimes occurring among inmates.
Keywords: prevention, crimes, delinquency, general
social activities, specially-criminological measures, penal
colonies.
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думку автора, сприятиме недопущенню злочинних проявів у
виправних колоніях, зменшить ймовірність їх вчинення.
Автором запропоновано розглядати запобігання злочинам у
виправних установах як сукупність заходів, що
передбачають організацію і здійснення заходів у
відповідності з тим, які явища і процеси, що сприяють
вчиненню злочинів, відбуваються в середовищі засуджених.
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Постановка проблеми. Запобігання злочинності - важливий і обов’язковий елемент
у боротьбі зі злочинністю. Без такої діяльності в місцях позбавлення волі не можна
очікувати певних позитивних зрушень у вирішенні проблеми злочинності. У сфері
виправного впливу засуджених відзначаються різні проблеми, зокрема кримінологічні,
соціально-економічні психологічні, педагогічні та моральні [1, с. 9].
Головне в боротьбі зі злочинністю в місцях позбавлення волі - це здійснення
системи взаємопов’язаних науково обґрунтованих заходів виховного і примусового
характеру з метою усунення причин злочинності та створення умов, які їх виключають.
Знання причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, закономірностей механізму
індивідуальної злочинної поведінки дозволяє правильно визначити систему заходів і
підходів щодо їх запобігання у виправних установах Міністерства юстиції України.
Боротьба зі злочинністю в місцях позбавлення волі супроводжується труднощами в
практичній діяльності. Складний, багатогранний характер злочинності у виховних
колоніях, а тим більше увесь масив пов’язаних з нею правопорушень та негативних
соціальних явищ, різноманітність їх причин і умов визначають неоднорідність заходів
запобігання.
Аналіз остатніх дослідження. Питання, пов’язані з розробкою проблем запобігання
злочинності, досліджувались у працях таких кримінологів, як О.М. Бандурка, Л.Д. Гаухман,
В.В. Голіна, О.М. Джужа, В.С. Зеленецький, А.М. Ларін, А.П. Закалюк, В.О. Меркулова,
Е.Ф. Побегайло та багатьох інших фахівців.
Не стоїть осторонь і проблема запобігання злочинам у виховних колоніях, як
складова загального запобігання злочинності. Окремі істотні аспекти цієї складної
проблеми ще мало вивчені або залишаються поза межами наукових досліджень. Це
стосується загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів, здійснення яких
покладене на спеціальних суб’єктів держави.
Мета статті. Наявні проблеми у запобіганні злочинам у виховних колоніях і стали
приводом для дослідження цієї проблеми у статті.
Виклад основних положень. Рівень зареєстрованих злочинів обумовлює
необхідність пошуку нових шляхів запобігання злочинам у виховних установах системи
виконання покарань. Існує необхідність використання в ході попереджувальної діяльності
не тільки загальноприйнятих, але й спеціальних заходів, обумовлених особливостями виду
виправного закладу і рівнем прояву злочинності в таких установах.
Проблему запобігання злочинності необхідно розглядати в контексті вчення про
детермінанти злочинності як особливу сферу соціального регулювання, як частину
загальної системи управління соціальними процесами [2, с. 6].
Особлива роль у запобіганні, спрямованому на нейтралізацію злочинності, належить
системі кримінальної юстиції. Основою цієї системи є створений відповідно до закону
механізм індивідуальної кримінальної відповідальності.
Визначаючи загальносоціальне запобігання злочинам, потрібно говорити про
цілеспрямовану, формуючому правосвідомість щодо анти суспільної поведінки впливі
держави і суспільства, який чиниться засобами державно-правового і соціального характеру
(мова йде про норми моралі).
В останні роки на ефективність боротьби з зі злочинністю у виправних установах в
значній мірі впливають зростаюча невідповідність потреб з правового і ресурсного
забезпечення цих установ та труднощі використання необхідних підходів даної діяльності в
умовах соціальної нестабільності в країні [3, с. 50].
Система загальносоціального запобігання злочинності в сучасних умовах повинна
враховувати наявний позитивний досвід і разом з тим нові вимоги суспільства. Вона має
характеризуватися: а) поєднанням державних і громадських начал, сил і ресурсів у цій
діяльності; б) поєднанням чотирьох завдань: впливу на особистість, середовище, діяльність
суб’єктів, виховання і профілактику, громадську думку; в) навчанням співробітників
підрозділів виправних установ, організаційним формам та особливостям управління
кадрами; г) розподілом функцій між окремими учасниками запобігання, з тим щоб

протидіяти дублюванню, спробам робити «все за всіх»; д) визначенням сфери застосування
заходів запобігання, забезпечення нормальних життєвих умов, соціальної допомоги,
включаючи її правові форми; е) переходом у разі потреби від переважно загальних до
правових засобів впливу, забезпечення достатності і своєчасності цього впливу.
В основі системи запобігання злочинності у виховних колоніях повинні лежати
законність, справедливість, демократизм (в тому числі контроль громадськості за
попереджувальною діяльністю адміністрації виправних установ, а не тільки допомога в ній)
[4, с. 304].
Викладена характеристика системи загальносоціального запобігання злочинам
певною мірою розходиться з дійсністю, фіксуючи оптимальну модель, на реалізацію якої
повинні бути спрямовані зусилля науки і практики. Але така функція кримінології з
наукового забезпечення боротьби зі злочинністю, особливо у виховних колоніях. І саме
незатребуваністю багатьох рекомендацій науки, а не їх відсутністю в значній мірі
пояснюється ускладнення ситуації у веденні боротьби зі злочинністю у виправних
установах.
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам – це загалом сукупність
різноманітних
за
спеціалізацією,
професійністю,
масштабністю,
суб’єктами,
криміногенними явищами, можливостями досягнення цілей та інших видів діяльності
державних і приватних органів, установ та відповідних їх компетенції конкретних заходів
одноразового чи тривалого характеру, що мають за мету скоротити кількість злочинних
проявів, послабити криміногенну ситуацію в країні, не допустити вчинення злочинів або
припинити вже початі, про які стало відомо [5, с. 49]. Спеціально-кримінологічне
запобігання не простий і не випадковий набір певних заходів, а комплекс науково
обґрунтованих, практично необхідних і реально здійснюваних заходів, спрямованих саме
на недопущення потенційних злочинів на різних етапах їх кримінального формування [6,
с.47].
Завдання спеціально-кримінологічного запобігання виникають тільки там і тоді, де
виявляються криміногенні процеси і явища, які безпосередньо й інтенсивно впливають на
розвиток обстановки у виховних колоніях, у зв’язку з чим виникає небезпека формування
криміногенної ситуації. Мікросередовище виправної установи складається з осіб,
кримінальна та морально-педагогічна занедбаність яких різні.
Слід зазначити, що заходи спеціально-кримінологічного характеру у виховних
колоніях є, в певному сенсі, базовими для індивідуального запобігання, що розширюють
його можливості.
Залежно від суб’єкта заходи спеціально-кримінологічного запобігання злочинів слід
розділити на заходи, що застосовуються спеціальними суб’єктами, створеними для
запобігання злочинам, і заходи, що застосовуються суб’єктами, не створеними спеціально
для запобігання злочинам у виховних колоніях.
Під спеціальними суб’єктами розуміються підрозділи виховних установ системи
відбування покарань (відділи безпеки, режиму, оперативні та інші, а також громадські
організації). Під неспеціалізованими суб’єктами запобігання злочинності у виправних
колоніях розуміються підрозділи, для яких боротьба зі злочинністю є лише одним (причому
не провідним) напрямком діяльності.
Загальний перелік таких суб’єктів щодо виховних колоній можна представити таким
чином:
Органи і управління, що організують програмування, планування, правове та
ресурсне забезпечення цієї діяльності, контроль за її ходом та результатами;
Інститути, завданням яких є виправлення і ресоціалізація засуджених - школа,
трудовий колектив, органи культури та дозвілля у виховних колоніях, здійснюють у
взаємодії та в межах своєї компетенції профілактику виникнення викривленої позиції
особистості, корекцію виниклих криміногенних змін, якщо вони можуть бути усунені
педагогічними та іншими виховними засобами;
Органи захисту і соціальної, психолого-педагогічної, медичної, правової допомоги

особам, які перебувають у несприятливих життєвих умовах, у тому числі в зоні інтенсивних
негативних впливів, або особам, що потрапили в екстремальний збіг несприятливих
обставин;
Правоохоронні органи в цілому і їх спеціалізовані підрозділи та служби зокрема.
Суб’єктами запобігання злочинності повинні виступати не тільки державні, а й
недержавні інститути. Щодо виховних установ, то їх значення повинно особливо зростати
сьогодні - у період триваючого становлення вітчизняної системи виправних установ в
умовах розвитку країни у відповідності з новими соціально-економічними відносинами.
Профілактична діяльність, як і будь-яка інша, здійснюється за допомогою певної
групи заходів. Залежно від середовища, в якому здійснюється профілактичний вплив, і від
конкретно-цільової спрямованості заходи профілактики можуть бути диференційовані
таким чином.
Економічні заходи - це способи соціально-економічного управління та організації,
які забезпечують ефективність розвитку сучасного виробництва у виправних установах і
разом з тим направлені на запобіганні правопорушень, злочинів. До них відносяться: різні
види обліку: економічний і фінансовий контроль; нормування виробничих запасів,
матеріальних ресурсів, праці і заробітної плати; економічний аналіз; планове керівництво
підприємством. Профілактичний вплив на антисуспільні прояви здійснюється зазначеними
методами у двох основних формах: створення соціально-економічного режиму, що
утруднює або виключає можливість вчинення злочинів в процесі трудової діяльності
засуджених у режимно-трудових установах, і формування відповідних економічних умов,
виявлення на виробництві правопорушень і умов , що їм сприяють, а також розробка
заходів, спрямованих на усунення їх причин та умов.
До основних заходів зазначеного характеру слід віднести:
поліпшення фінансування виховних колоній, зокрема підвищення оплати праці як
атестованих співробітників, так і вільнонайманих робітників (останні є особливо соціально
незахищеними, що часто стає причиною вчинення ними протиправних вчинків, які можуть
послужити підставою для вчинення злочинів засудженими);
стимулювання виробництва у виховних колоніях;
упровадження на виробництві нових технологій, що дозволяють підвищити його
рентабельність;
поліпшення матеріального, побутового та медичного забезпечення засуджених (в
даний час на утримання одного засудженого виділяється явно недостатньо коштів) та інші.
Політичні та правові заходи охоплюють основні шляхи і засоби покращення
ефективності запобігання органами, установами, організаціями, діяльність яких пов’язана з
виконанням кримінальних покарань, а також посадових осіб зазначених організацій,
розвитку і вдосконалення законодавства та підзаконних нормативних актів, посилення ролі
правових інструментів у здійсненні попереджувальних і профілактичних функцій
виправних установ.
Слід враховувати, що суспільна небезпека злочинів не зводиться тільки до шкоди,
яка безпосередньо заподіюється об’єкту посягання. Будь-які протиправні насильницькі дії у
виховних колоніях з боку як засуджених, так і адміністрації створюють обстановку напруги
і нестабільності в установі.
Представляється, що ефективність таких заходів може бути підвищена шляхом
проведення таких заходів:
Впровадження комплексу заходів щодо вдосконалення професійної підготовки
співробітників, які слід проводити регулярно. Корисним буде використання методик, що
застосовуються за кордоном. Мова йде, в першу чергу, про ротацію персоналу, коли кожен
співробітник, пропрацювавши певний час на одній посаді і здавши іспит, може одержати
більш високу посаду;
Найбільш широке впровадження контрактного принципу роботи співробітників.
Мається на увазі не звичайний, стандартний контракт, що підписується з кожним
співробітником, а індивідуалізація роботи за контрактом, включаючи нарахування

заробітної плати залежно від кваліфікації фахівця.
Заходи культурно-виховного характеру також мають важливе значення для даної
сфери відносин. Істотне значення має проведене у виховних колоніях правове виховання,
яке спрямоване на формування у засудженого навичок правової культури, поваги до закону,
прагнення до його точного і неухильного дотримання.
Дослідники причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень при відбуванні
покарання у місцях позбавлення волі, зазначають, що першим етапом профілактичної
діяльності повинна стати нейтралізація негативних проявів субкультурних відносин між
засудженими. Така діяльність має особливу актуальність для профілактики злочинів
неповнолітніх.
Оскільки засуджені переносять в місця позбавлення волі ті цінності кримінального
середовища, які вони визнавали на свободі, запобігання слід починати не зі слідчого
ізолятора, як пропонують деякі вчені, а раніше - з оздоровлення взаємовідносин у
суспільстві вільних людей.
І.А. Уваров до причин і умов, що сприяють поширенню кримінальної субкультури в
суспільстві і у виправних установах, в числі інших відносить відсутність єдиної соціальноморальної ідеології в державі, пропаганду культу насильства і наживи [7, c. 179]. Крім
відсутності державної ідеології, в нашому суспільстві на сьогодні не вживається жодних
заходів з протидії широкомасштабній пропаганді злочинної ідеології. Тим часом така
проблема є.
Для вдосконалення системи запобігання у даній сфері представляється необхідним
вживання таких заходів:
Проведення широкої антикримінальної пропаганди з використанням засобів масової
інформації;
Створення позитивного іміджу співробітників системи виправних установ ( у т.ч.
виховних колоній) у населення;
Обмеження розповсюдження субкультурних традицій серед молоді;
Поширення правових знань, для чого пропонується випускати телепередачі, видання
розважального характеру, але із залученням спеціалістів у галузі права.
Якщо у середовищі злочинців існування кримінальної субкультури визначається
їхнім способом життя, то не може не викликати стурбованості поширення елементів
кримінальної субкультури серед законослухняних громадян, які раніше не вчиняли
злочинів. Набувають поширення вживання тюремного жаргону, неформальні норми
поведінки, прийняті в середовищі засуджених.
До заходів соціального характеру відносяться: загальноосвітнє та професійне
навчання засуджених. Засобами виправного впливу є суспільно корисна праця, отримання
загальної освіти, професійна підготовка, виховна робота та суспільний вплив. На наш
погляд, потрібно більше уваги приділяти якості освітнього процесу, не перетворювати цей
важливий виховний та загальнозапобіжний процес на формальність. Професійне навчання
має бути орієнтоване не тільки на потреби власного виробництва, але й на потреби
суспільства після звільнення засудженого з виховної колонії.
Крім того, слід активізувати зусилля по задоволенню релігійно-моральних потреб
засуджених у тюрмах, слідчих ізоляторах і колоніях, звернувши при цьому увагу
представників адміністрації установ і органів виконання покарань, на необхідність
забезпечення в точній відповідності з нормами закону прав засуджених на свободу
віросповідання.
Серед заходів соціального характеру в особливу групу виділяються заходи
професійно-соціальної спрямованості. До них слід віднести: підвищення професійного і
культурного рівня працівників; покращення їх матеріально-побутових і соціальних умов та
ін. Це, в свою чергу, передбачає застосування заходів з підбору та навчання кадрів для
роботи в установах системи виконання покарань і, природно, їх матеріальне та соціальне
стимулювання.
Така робота повинна починатися з підбору кадрів для вступу на навчання їх

виховання, як в процесі навчання, так і в період професійного становлення і зростання.
Зазначені заходи в даний час не можна вважати вичерпними. На жаль, вітчизняне
законодавство не в змозі встигнути за змінами, що відбуваються як у суспільстві загалом,
так і в установах і органах системи виконання покарань. Крім того, розглянуті заходи
більшістю вітчизняних-них і зарубіжних учених визнаються недостатніми.
Отже, незважаючи на часткову законодавчий захист суспільства, особи і держави від
злочинних проявів не може вважатися задовільним, і в першу чергу у зв’язку з особливою
небезпекою насильницьких злочинів. Це дає підстави вважати, що найближчим часом
розробку заходів щодо запобігання досліджуваним негативним явищам необхідно
продовжити. В її основу мають бути покладені результати теоретичних досліджень різних
аспектів злочинності, а також практичної діяльності співробітників, залучених до сфери
запобігання злочинам у виправних установах.
Висновок. Таким чином, запобігання злочинам у виховних колоніях – це сукупність
заходів, що передбачають організацію і здійснення заходів у відповідності з тим, які явища
і процеси, що сприяють вчиненню злочинів, відбуваються в середовищі засуджених.
На нашу думку, роботу із запобігання злочинності у виховних колоніях необхідно
проводити, реалізуючи такі заходи:
здійснення заходів з метою отримання достовірної та повної інформації про
криміногенну ситуацію у виправних колоніях;
збільшення кількості малогабаритних спеціальних технічних засобів придушення
стільникового зв’язку;
вжиття заходів щодо усунення недоліків у діяльності виправної установи, які можуть
бути використані засудженими як приводи для вчинення протиправних дій;
здійснення запобіжних заходів безпосередньо серед засуджених;
організація та здійснення заходів загальносоціального і випереджального характеру
з метою адекватної протидії злочинам і правопорушенням;
продовження роботи з комплектування підрозділів системи виховних колоній
якісними кадрами;
посилення персональної відповідальності співробітників щодо своєчасного
запобігання злочинам і правопорушенням;
підвищення відповідальності керівників виховних колоній за факти приховування
злочинів, визнання неприпустимими фактів притягнення до дисциплінарної
відповідальності за вчинення правопорушень, що підпадають під ознаки складу злочинів;
встановлення і підтримання зв’язку із сім’ями засуджених з метою надання
позитивного впливу на їх поведінку і відновлення соціально корисних зв’язків.
Приведений у статті комплекс заходів загальносоціального та спеціальнокримінологічного запобігання злочинам у виховних колоніях не є вичерпним. Проте, ми
переконані, що послідовне, систематичне і комплексне здійснення цих заходів сприятиме
покращенню криміногенної ситуації в місцях позбавлення волі, зменшить імовірність
вчинення злочинів з боку засуджених, які відбувають покарання у виховних колоніях.
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GENERAL AND SPECIAL-CRIMINOLOGICAL MEASURES PREVENT CRIME IN
THE PENAL COLONIES.
WOLANIUK A.
Problem. Crime prevention is important and indispensable element in the fight against
crime. Without such activities in prison can not expect some improvements in dealing with crime.
In the sphere of influence of correctional inmates observed various problems, including
criminological, socio-economic, psychological, educational and moral [1, p. 9].
The main thing in the fight against crime in prison is the implementation of a system of
interconnected science-based measures of educational and coercion in order to eliminate the
causes of crime and creating conditions that exclude them. Knowledge of the causes and
conditions that contribute to the commission of crimes, the laws of the mechanism of individual
criminal behavior can correctly identify a system of measures and approaches to their prevention
in correctional institutions of the Ministry of Justice of Ukraine.
Crime in prison followed by difficulties in practice. Advanced, multi-faceted nature of
crime in the penal colonies, much less the whole array of related offenses and negative social
phenomena, a variety of causes and conditions determining the heterogeneity of measures of
prevention.
Analysis of the recent of the study. Issues related to the problems of crime prevention,
studied in the writings of criminologists as A.N. Bandurka, L.D. Hauhman, V. Golin, A. Dzhuzha,
V.S. Zelenetsky, A.M. Larin, A.P. Zakalyuk, V.A. Merkulova, E.F. Pobehaylo and many other
professionals.
Do not stand aside and the problem of crime prevention in correctional facilities, as part of
the general crime prevention. Some significant aspects of this complex problem is poorly
understood or remain outside research. This is true of general and special-criminological measures
whose implementation is entrusted to special subjects of the state.
The purpose of the article. The problems in preventing crimes in the penal colonies and
were the reason for the study of this problem in the paper.
The presentation of the basics. The level of reported crimes necessitates finding new ways
to prevent crime in juvenile penitentiaries. There is the need to use during the warning of not only
accepted, but special measures due to the peculiarities of the type of correctional facility and the
level of crime in such institutions.
The problem of crime prevention must be considered in the context of the theory of the
determinants of crime as a special sphere of social regulation, as part of the overall system of
social processes [2, p. 6].
A special role in preventing, to neutralize crime belongs to the system of criminal justice.
The basis of this system is established according to the law of the mechanism of individual
criminal responsibility.
Defining the general social crime, need to talk about targeted, creating legal awareness on
anti social behavior influence the state and society exerted by means of state-legal and social
issues (talking about morality).
In recent years, the effectiveness of the fight against crime in prisons is largely influenced by
the growing disparity of legal needs and resources of these institutions and difficulty required to
use this approach in terms of social instability in the country [3, p. 50].
The system of general social crime prevention in modern conditions should take into account
existing positive experience and together with the new demands of society. It is characterized by:
a) a combination of public and civic principles, effort and resources in this activity, and b) a
combination of four tasks: effects on personality, activities business, education and prevention,
public opinion, and c) training staff departments of Corrections , organizational forms and
features of personnel management, d) distribution of functions between individual participants
prevention in order to counteract duplication, attempts to do "all for all", and e) determining the
scope of prevention measures, ensuring normal living conditions, social benefits, including its

legal the form e) transition if necessary to predominantly general to legal remedies the adequacy
and timeliness of this action.
The system of crime prevention in correctional facilities should be based on legality,
justice, democracy (including the control of the public for warning the administration of
correctional institutions, and not only help it) [4, p. 304].
Described the characteristics of general social prevention of crime somewhat at odds with
reality, fixing the optimal model, the implementation of which should be sent to the efforts of
science and practice. But this function Criminology with scientific support to combat crime,
especially juvenile correctional facilities. And that is unclaimed many recommendations science,
not their absence largely attributed complication of the situation in combat crime in correctional
facilities.
Specially-criminological crime prevention - a whole set of diverse specialization,
professionalism, scale, subjects criminogenic effects, the possibility of achieving the goals and
activities of other public and private agencies, institutions and their respective competence of
specific measures or a single long character with aim to reduce the number of criminal offenses,
reduce criminal situation in the country, to prevent or stop crimes already begun, which became
known [5, p. 49]. Specially-criminological prevention is not easy and not a random set of specific
measures, and the complex scientific, practically and effectively implemented the necessary
measures is to prevent potential crimes at various stages of their criminal formation [6, p.47].
Task specially-criminological prevention occur only when and where are criminogenic processes
and phenomena that are directly and intensely affect the development of the situation in
correctional facilities in connection
with which there is a danger of forming criminal situation. Microenvironment correctional
institution composed of persons, criminal, moral and educational neglect are different.
It should be noted that the measures specially-criminological character in correctional
facilities are, in a sense, the basis for individual prevention that extend its capabilities.
Depending on the subject of events specially-criminological crime prevention should be
divided into measures applied by special agents created to prevent crime, and measures applied
subjects, not created specifically for the prevention of crime in the penal colonies.
Under special subjects understood units of educational institutions of the penitentiary
(divisions security regime, operational and others, as well as NGOs). When unspecialized subjects
crime prevention in correctional facilities mean units for which the fight against crime is only one
(not leading) activity.
The total list of such entities to correctional facilities can be represented as follows:
- Bodies and management, organizing programming, planning, legal and resource support these
activities, monitoring its progress and results;
- Institutes, whose task is to fix and resocialization school, labor group, the bodies of culture and
leisure in correctional facilities, carried out in cooperation and within its competence, prevention
of distorted positions of individual correction encountered criminogenic changes if they can be
eliminated and other teaching indoctrination means;
- Consumer protection and social, psychological, educational, medical and legal assistance to
persons who are in poor living conditions, including in the area of intense negative impacts, or
those trapped in extreme coincidence adverse circumstances;
- Law enforcement agencies in general and its specialized subsidiaries and affiliates in particular.
The subjects of crime prevention should serve not only public but also private institutions. For
educational institutions, their value should increase especially today during the ongoing formation
of the national penitentiary institutions in developing countries in accordance with the new socioeconomic relations.
Preventive activity like any other, by means of a group action. Depending on the
environment in which the preventive effect, and the specific targeting of preventive measures can
be differentiated as follows.
Economic measures are ways of socio-economic management and organization to ensure
efficiency of modern production in the prisons and at the same time aimed at preventing crimes,

crimes. These include: various types of accounting: economic and financial control, inventory
valuation, financial resources, labor and wages, economic analysis, routine management.
Preventive effect on antisocial manifestations by said methods in two basic forms: the creation of
social and economic regime that hampers or eliminates the possibility of committing crimes in the
course of employment of convicts in regime-labor institutions, and the formation of appropriate
economic conditions, detect the production of offenses and conditions promoting them and to
develop measures to eliminate their causes and conditions.
The main activities of this nature include:
- Improve the financing of correctional facilities, including raising salaries as certified
employees and civilian workers (the latter is particularly vulnerable, often causes the commission
of illegal acts that may lead to the commission of crimes convicted);
- Stimulating production in juvenile correctional facilities;
- Introduction to the production of new technologies that can improve its profitability;
- Improving the financial, consumer and medical care of prisoners (currently on hold one
prisoner released insufficient funds) and others.
Political and legal measures covering the main ways and means of improving the
effectiveness of prevention agencies, institutions and organizations involved in the execution of
criminal penalties, as well as officials of these organizations, the development and improvement
of legislation and subordinate legislation, strengthening the role of legal instruments in the
implementation of precautionary and preventive functions of correctional institutions.
Keep in mind that the public threat of crime is not limited to damages that are directly caused by
object infringement. Any illegal acts of violence in correctional facilities from both inmates and
administration of a climate of tension and instability in the institution.
It appears that the effectiveness of such measures can be enhanced through the following
measures:
- Implementation of measures to improve the training of employees who should be held regularly.
It might be useful to use methods that are used abroad. It is, primarily, the rotation of personnel,
when every employee, having worked for some time on one position and passing the exam, can
get a higher position;
- Most widespread adoption of the principle of contractual employees. I do not mean simple,
standard contract signed by each employee, and individualization of work under contract,
including payroll, depending on the qualifications of the expert.
Measures of cultural and educational nature are also important for this sector relations.
Significantly conducted in juvenile correctional legal education, which is aimed at forming
convicted skills of legal culture, respect for the law, striving for its precise and strict compliance.
Researchers causes and conditions that contribute to the commission of offenses while serving his
sentence in prison, noted that the first step in prevention activities should be neutralization of the
negative effects of subcultural relations between convicts. Such activity is of particular relevance
for the prevention of juvenile crimes.
As the prisoners transferred to a place of confinement are the values of the criminal
environment that they recognized at liberty, prevention should begin from prison, as proposed by
some scientists, but still with healthy relationships in a society of free people.
I.A. Uvarov to causes and conditions conducive to criminal subculture in the community
and in prisons, among other attributes the lack of a unified social and moral ideology in the state,
promoting the cult of violence and greed [7, c. 179]. In the absence of state ideology in our society
today is taken no measures against large-scale propaganda criminal ideology. Meanwhile, this is a
problem.
For the improvement of the system in this area seems necessary to use the following
measures:
- Conduct a broad anti-crime propaganda of the media;
- Create a positive image of the employees of correctional institutions (including correctional
facilities) in the population;
- Limit the spread of subcultural traditions among young people;

- Distribution of legal knowledge, which is offered to produce TV shows, entertainment
publications, but with the participation of specialists in the field of law.
If among criminals existence of a criminal subculture defined by their way of life, can not
cause concern spread elements of the criminal subculture among law-abiding citizens who have
not committed crimes. Spreading of prison slang, informal norms of behavior accepted among
inmates.
The activities of a social nature include: general and vocational training of prisoners. By
means of corrective influence is socially useful work, receiving general education, vocational
training, educational work and social influence. In our view, need to pay more attention to the
quality of the educational process, not to turn this important educational process on formality.
Vocational training should be oriented not only to the needs of its own production, but also the
needs of society after release from the convicted juvenile correctional facilities.
Furthermore, it should intensify efforts to address religious and moral needs of prisoners in
prisons, detention centers and correctional facilities, taking into consideration the administration
of institutions and bodies of Corrections, the need for security in strict accordance with the legal
provisions of prisoners' rights to freedom of religion.
Among the activities of a social nature in a special group of distinguished professional
activities and social orientation. These include: increasing professional and cultural level of
workers, improving their material living and social conditions, and others. This, in turn, involves
the application of the selection and training of personnel to work in penitentiaries and, naturally,
their material and social incentives.
Such work must begin with recruitment for entry to training their education in the learning
process, and during professional development and growth.These activities are currently not be
considered exhaustive. Unfortunately, the national legislation does not keep up with the changes
taking place in society in general, and in the institutions and organs of the penitentiary system. In
addition, the measures considered by most native-and foreign scientists are recognized as
insufficient.
So, despite the partial legislative protection of society, the individual and the state from
criminal manifestations can not be considered satisfactory, and especially in view of the particular
danger of violent crimes. This suggests that in the near future to develop measures to prevent the
negative phenomena investigated to continue. It is based should be assigned the results of
theoretical studies of various aspects of the crime, as well as practice staff involved in the field of
crime prevention in prisons.
Conclusion. Thus, the prevention of crime in the penal colonies - a set of measures that
provide for the organization and implementation of activities in accordance with those phenomena
and processes that contribute to the commission of crimes occurring among inmates.
In our opinion, the work of crime prevention in correctional facilities should be carried out by
implementing the following measures:
- Taking measures to obtain accurate and complete information about the crime situation in the
prisons;
- Increasing the number of small-sized special technical means suppressing cellular;
- Take measures to eliminate shortcomings of the correctional institution, which can be used as
actuators convicted for committing unlawful acts;
- The precautions directly to prisoners;
- Organization and implementation of measures of general social and anticipatory nature to
adequate counteraction to crimes and offenses;
- Continued work on completing units of correctional facilities with quality personnel;
- Increasing personal liability of employees for timely prevention of crimes and offenses;
- Increase liability of correctional facilities for concealing facts crimes confession inadmissible
facts disciplinary proceedings for offenses covered by the evidence of a crime;
- Establishing and maintaining communication with families of prisoners to provide a positive
influence on their behavior and social recovery of useful links.
Resulted in articles of measures of general social and specially-criminological crime prevention in

correctional facilities is not exhaustive. However, we believe that a consistent, systematic and
comprehensive implementation of these measures will improve the crime situation in prisons,
reduce the likelihood of committing crimes by prisoners serving sentences in correctional
facilities.

