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План роботи  

спостережної комісії при Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2020 рік. 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

Організація проведення засідань спостережної 

комісії 

Останній 

четвер 

місяця 

протягом ІІ 

півріччя  

Голова та 

секретар 

спостережної 

комісії 

Проведення особистого прийому звільнених 

осіб, розгляд їх звернень та прийняття за 

результатами розгляду відповідних рішень 

І та ІІІ 

вівторок, 

щомісячно  

Голова 

спостережної 

комісії 

Проведення особистого прийому звільнених 

осіб, розгляд їх звернень та прийняття за 

результатами розгляду відповідних рішень 

ІІ та ІV 

вівторок, 

щомісячно  

секретар 

спостережної 

комісії 

Проведення особистого прийому засуджених, 

які знаходяться в ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” 

 

Протягом 

року (за 

потреби) 

Голова та 

члени 

спостережної 

комісії 

Залучення Київської міської прокуратури №10 

м. Києва до засідань спостережної комісії 

 

 

Протягом 

року (за 

потреби) 

Секретар 

спостережної 

комісії 

Брати участь у засіданні комісії ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” щодо розгляду питань про 

умовно-дострокове звільнення осіб, заміни 

невідбутої частини покарання більш м'яким та 

брати участь у судових засіданнях під час 

розгляду таких питань. 

 

 

Протягом 

року (за 

потреби) 

Голова та 

члени 

спостережної 

комісії 

Робота з інформацією і документами, 

отриманими від громадських організацій, 

органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, органів і установ виконання 

покарань, установ і організацій незалежно від 

Протягом 

року 

Голова та 

члени комісії 



форми власності, що необхідна для виконання 

покладених на комісію завдань 

Організація та здійснення громадського 

контролю за дотриманням прав, основних 

свобод і законних інтересів осіб, звільнених від 

відбування покарання 

Протягом 

року 

Голова та 

члени комісії 

Надання допомоги у соціальній адаптації особам, 

звільненим від відбування покарання у випадку їх 

самостійного звернення або за направленням 

суб’єктів соціального патронажу 

Протягом 

року за 

потреби 

Члени 

спостережної 

комісії та 

суб’єкти 

соціального 

патронажу 

Організація виховної роботи з особами, умовно 

достроково звільнених від відбування покарання, 

та громадського контролю за їх поведінкою 

протягом невідбутої частини покарання 

Протягом 

року(за 

потреби) 

Голова та 

члени комісії 

Заслуховування інформацій представників 

органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій і трудових колективів, що здійснюють 

громадський контроль за особами умовно – 

достроково звільнених від відбування покарання, 

про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті (за 

місцем проживання), у разі потреби запрошення 

таких осіб на засідання комісії та заслуховування  

інформації 

Протягом 

року (за 

потреби) 

Спостережна 

комісія, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

Організація заходів з профілактики негативних 

явищ та популяризації здорового способу життя, 

соціокультурних заходів (концертів) в ДУ 

“Київський слідчий ізолятор” 

Раз на 

півроку (за 

запитом) 

Громадські 

організації (за 

згодою) 

Інформування громадськості через засоби 

масової інформації про діяльність спостережної 

комісії 

 

Раз на квартал 

(але не рідше 

ніж раз на 

півроку) 

Секретар 

спостережної 

комісії 

Проведення засідань спостережної комісії при 

ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

Раз на квартал 

(але не рідше 

ніж раз на 

півроку) 

Голова та 

члени 

спостережної 

комісії 

 

 

Секретар спостережної комісії           І.РУЧКА 

 


