Звіт спостережної комісії при райдержадміністрації за результатами роботи протягом
першого півріччя 2019 року
Спостережна комісія при Великоберезнянській районній державній адміністрації утворена відповідно до розпорядження голови
райдержадміністрації 23.02.2016 №41. Новий склад її затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації 27.02.2017 №45.
У своїй діяльності спостережна комісія керується Конституцією України, Кримінально - виконавчим кодексом України, Законами
України "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк", постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 "Про затвердження положень
про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах" (зі змінами) та іншими нормативно – правовими актами.
Основними завданнями спостережної комісії є організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних
свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання; організація виховної роботи з особами, умовнодостроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання.
Для здійснення вищезгаданих завдань комісія співпрацює з органами місцевого самоврядування, Великоберезнянським відділенням
Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області, Великоберезнянським РС філії
ДУ "Центр пробації" в Закарпатській області, районним центром зайнятості, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, громадськими організаціями.
Протягом І півріччя 2019 року організація роботи комісії здійснювалася відповідно до затвердженого плану роботи спостережної
комісії райдержадміністрації на 2019 рік. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання. Рішення комісії згідно порядку
денного приймалися колегіально, відкритим голосуванням. Всі засідання спостережної комісії оформлені постановами, які підписані
головою та секретарем комісії. На протязі звітного періоду спостережною комісією проведено 6 засідань, на яких розглянуто 6 питань її
компетенції. Серед них: 5 – організаційних, 1 – щодо надання допомоги у соціальній адаптації особі, умовно-достроково звільненій від
відбування покарання. Особі, умовно-достроково звільненій від відбування покарання надано роз’яснення щодо порядку взяття на облік
районним центром зайнятості для надання допомоги у працевлаштуванні, отримання одноразової грошової допомоги, проведення
медичного обстеження в центральній районній лікарні тощо. Крім того, з даною особою проведено виховну роботу у вигляді профілактичної
бесіди щодо поведінки в суспільстві та недопущення нею нових злочинів, надано роз’яснення щодо законних прав та громадських
обов’язків, а також, надано консультації з різних питань з метою сприяння в соціальній адаптації.

На підставі інформації органів і установ виконання покарань спостережною комісією при райдержадміністрації ведеться облік осіб
умовно-достроково звільнених від відбування покарання. Станом на 01.07.2019 року на обліку спостережної комісії перебуває 1 особа,
умовно-достроково звільнена від відбування покарання. Протягом І півріччя 2019 року на облік спостережної комісії було взято 1 особу.
Територіальним центром надання соціальних послуг району постійно проводиться робота щодо вирішення соціально-побутових
питань осіб, які були звільнені з місць позбавлення волі та надання їм натуральної допомоги (продукти харчування, одяг) при потребі.
Протягом І півріччя 2019 року до центру звернень не надходило.
З метою запобігання вчиненню повторних злочинів та профілактики соціально небезпечним хворобам районним центром соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді постійно проводиться профілактична робота з особою взятою на облік.
Робота спостережної комісії при райдержадміністрації і надалі буде спрямована на неухильне виконання покладених на неї завдань.
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