Затверджено
Постановою Спостережної комісії Новоушицької
райдержадміністрації
від 29 січня 2018 року № 02/2018

ПЛАН
роботи Спостережної комісії
Новоушицької районної державної адміністрації
на 2020 рік
№
зп
1

2

3

4

5

6

Обґрунтування необхідності
Термін
Відповідальні
здійснення заходу
виконання
особи
Засідання спостережної комісії
1. Підсумки роботи спостережної Проведення аналізу роботи
комісії за 2019 рік.
спостережної комісії
Січень
Члени комісії
2. Затвердження плану роботи Забезпечення плановості в
спостережної комісії на 2020 рік.
роботі спостережної комісії.
Про роботу служби у справах дітей Проведення аналізу роботи
райдержадміністрації
з служби у справах дітей
профілактики
вчинення райдержадміністрації з
Лютий
Члени комісії
правопорушень дітьми
профілактики вчинення
правопорушень дітьми
Заслуховування
інформації Проведення аналізу стану
Новоушицького районного сектору роботи з особами, умовно
філії Державної установи «Центр засудженими та звільненими
пробації» у Хмельницькій області і з місць позбавлення волі
сектору превенції Новоушицького
Березень
Члени комісії
відділення поліції Дунаєвецького ВП
ГУ НП в Хмельницькій області про
стан роботи з особами, умовно
засудженими та звільненими з місць
позбавлення волі у 2019 році
Про стан
роботи
дільничних Проведення аналізу стану
інспекторів поліції Новоушицького роботи
дільничних
відділення поліції Дунаєвецького інспекторів
поліції
у
відділу
поліції
ГУНП
в профілактичній
роботі
з
Квітень
Члени комісії
Хмельницькій
області
у особами звільненими з місць
профілактичній роботі з особами позбавлення волі
звільненими з місць позбавлення
волі
Про роботу відділення соціальних Проведення аналізу роботи
служб для сім’ї, дітей та молоді відділенням
соціальних
Новоушицького
територіального служб для сім’ї, дітей та
центру соціального обслуговування молоді
Новоушицького
(надання соціальних послуг) з територіального
центру
питань соціального супроводу осіб, соціального обслуговування
Травень
Члени комісії
які засуджені без позбавлення волі, (надання соціальних послуг) з
умовно-достроково звільнені від питань
соціального
відбування покарання
супроводу осіб, які засуджені
без позбавлення волі, умовнодостроково звільнені від
відбування покарання
Про роботу Новоушицької районної Проведення аналізу роботи
філії Хмельницького обласного районного центру зайнятості Червень
Члени комісії
центру
зайнятості
щодо населення
щодо
Зміст заходу

працевлаштуванню осіб засуджених
умовно або до покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі та
осіб умовно – достроково звільнених
та звільнених після відбування
покарання.
7

8

Про результати роботи спостережної
комісії райдержадміністрації за І
півріччя 2020 року
Про
організацію
виконання
громадських робіт засудженими на
території Новоушицької селищної
ради

Про стан взаємодії Новоушицького
районного сектору філії Державної
установи «Центр пробації» у
Хмельницькій області і сектору
превенції Новоушицького відділення
поліції Дунаєвецького ВП ГУ НП в
Хмельницькій області з відділенням
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Новоушицького
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)
щодо
забезпечення
соціального супроводу і контролю за
поведінкою дітей та молоді, які
засуджені до покарань, не пов'язаних
з позбавленням волі, звільнені від
відбування
покарання
з
випробуванням
або
умовнодостроково
10 Про
організацію
виконання
громадських робіт засудженими на
території Вахновецької сільської
ради
9

працевлаштуванню
осіб
засуджених умовно або до
покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі та осіб
умовно
–
достроково
звільнених та звільнених
після відбування покарання
Проведення аналізу роботи
спостережної комісії
райдержадміністрації за І
півріччя 2020 року
Проведення аналізу роботи
щодо організації виконання
громадських робіт
засудженими на території
Новоушицької селищної ради
Проведення аналізу роботи
щодо взаємодії кримінальновиконавчої інспекції і центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей
та
молоді
щодо
забезпечення
соціального
супроводу і контролю за
поведінкою дітей та молоді,
які засуджені до покарань, не
пов'язаних з позбавленням
волі, звільнені від відбування
покарання з випробуванням
або умовно-достроково

Проведення аналізу роботи
щодо організації виконання
громадських
робіт
засудженими на території
Вахновецької сільської ради
11 Про
організацію
виконання Проведення аналізу роботи
громадських робіт засудженими на щодо організації виконання
території Борсуківської сільської громадських
робіт
ради
засудженими на території
Борсуківської сільської ради
12 Про
організацію
виконання Проведення аналізу роботи
громадських робіт засудженими на щодо організації виконання
території
Зеленокуриловецької громадських
робіт
сільської ради
засудженими на території
Зеленокуриловецької
сільської ради
Організаційні заходи
1 Забезпечення взаємодії спостережної Комплексний контроль за
комісії з Новоушицьким районним поведінкою
та
сектором філії Державної установи ресоціалізацією
«Центр пробації» у Хмельницькій підконтрольного контингенту

Липень

Члени комісії

Серпень

Члени комісії

Вересень

Члени комісії

Жовтень

Члени комісії

Листопад

Члени комісії

Грудень

Члени комісії

Протягом
року

Члени комісії

2

3

4

5

області
і
сектором
превенції
Новоушицького відділення поліції
Дунаєвецького ВП ГУ НП в
Хмельницькій області, старостами та
селищним головою у вирішенні
питань контролю за поведінкою
підконтрольного контингенту та
роботі по їх ресоціалізації
Співпраця спостережної комісії з
Новоушицької
районної
філії
Хмельницького обласного центру
зайнятості,
керівниками
підприємств, установ, організацій в
питаннях працевлаштування осіб
засуджених
умовно
або
до
покарання,
не
пов’язаного
з
позбавленням волі та осіб умовно –
достроково звільнених та звільнених
після відбування покарання
Прийом засуджених, ознайомлення з
їх особовими справами, робота з
скаргами та заявами.

Надання
конкретної
допомоги
у
працевлаштуванні

Вивчення проблемних питань
засуджених,
надання
їм
допомоги
у
вирішенні
соціальних питань
Індивідуально
–
профілактична
робота
з
засудженими,
сприяння
вирішення
питання
їх
соціального захисту

Розгляд
повідомлень
Новоушицького районного сектору
філії Державної установи «Центр
пробації» у Хмельницькій області і
сектору превенції Новоушицького
відділення поліції Дунаєвецького ВП
ГУ НП в Хмельницькій області та
інших питань, що відносяться до
компетенції спостережної комісії.
Проведення профілактичних бесід із Індивідуально
–
особами засудженими до покарання профілактична
робота
з
не пов’язаного з позбавленням волі засудженими,
сприяння
вирішення
питання
їх
соціального захисту

Секретар спостережної комісії

Протягом
року

Члени комісії

Постійно

Члени комісії

Постійно

Члени комісії

Постійно

Члени комісії

Наталія ГРУШКО

