Затверджено
Постановою Спостережної комісії
Новоушицької райдержадміністрації
від 29 січня 2018 року № 01/2018
ЗВІТ
про роботу спостережної комісії
Новоушицької районної державної адміністрації
за 2019 рік
Протягом 2019 року спостережною комісією райдержадміністрації проводилась
робота щодо організації громадського контролю за дотриманням прав і законних
інтересів засуджених та осіб звільнених від відбування покарань, надавалась
допомога у соціальній адаптації особам даної категорії.
У 2019 році проведено 12 засідань спостережної комісії. Серед питань, що
розглядались спостережною комісією, питання:
«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 умовно-достроково»;
«Про стан ведення громадського патронажу над особами засудженими до
покарання не пов’язаного з позбавленням волі, особами умовно – достроково
звільненими з місць позбавлення волі, дотримання їх прав, здійснення громадського
нагляду за поведінкою їх в побуті і на виробництві»;
«Про організацію виконання громадських робіт засудженими на території
Вахновецької, Борсуківської та Зеленокуриловецької сільських рад»;
«Про стан роботи дільничних інспекторів поліції Новоушицького відділення
поліції Дунаєвецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області у
профілактичній роботі з особами звільненими з місць позбавлення волі»;
«Про взаємодію органу пробації та суб’єктів соціального патронажу по роботі
із засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі».
На засіданнях спостережної комісії також було розглянуто:
16 повідомлень на звільнених від призначеного покарання з випробуванням, з
іспитовим строком;
5 повідомлень про засуджених до громадських робіт;
37 повідомлень про зняття з обліку кримінально-виконавчої інспекції у зв’язку
із відбуттям міри покарання.

З метою виконання завдань покладених на спостережну комісію, протягом 2019
року проводились робочі зустрічі з керівниками підприємств, установ і організацій
району, керівниками органів місцевого самоврядування з питань ресоціалізації
різних категорій засуджених, підводились підсумки взаємодії Новоушицького
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій
області з спостережною комісією при райдержадміністрації, надруковано 3 статті в
районній газеті «Наддністрянська правда» з питань профілактичної роботи із
засудженими.
Облік умовно-достроково звільнених від відбування покарання та організацію
контролю за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх
роботи і проживання протягом невідбутої частини покарання здійснювали
спостережна комісія райдержадміністрації спільно з дільничними офіцерами поліції
та посадовими особами органів місцевого самоврядування.
Протягом 2019 року до спостережної комісії звернення осіб відповідної
категорії не надходили.
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