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Т ' ' tльностi спостережна комiсiя керуеться Констиryцiею Украiни,у своlи дrя
Кримiнально - виконавчим кодексом Украiни, Законом УкраiЪи <Про мiсцеВе
самоврядування)>, кПро соцiшtъну адаптацiю осiб, що вiдбувають покаранIU{ У
видi обмеження або позбавленЕя волi на певний сц)ою), iншими законодавЧиМи

актами, а також Положенням про спостережну комiсiю.
Протягом 2018 року було органiзовано та проведено 5 засiдань KoMicii, на

яких розглянутi заплановшri питання, зокрема:
- пiдсуrики роботи спостережноi KoMicii за 2018 piK;
- органiзацiя виховноi роботи з особами, умовно-достроково звiльненими

вiд вiдбуванЕя покаранЕя за мiсцем ik проживання та роботи;
- органiзацiя здiйснення цромадського контролю за дотриманням прав i

законних iHTepeciB засуджених та осiб, звiльнених вiд вiдбування
покарання;

- надання допомоги звiлъненим вiд покаранЕя особам у соцiШrЬНiй
адаптацii;

- про робоry сiльських та селищних рад щодо надання допомоги
звiльненим вiд покарання особам в соцiальнiй адаптацii;

Облiк упtовЁо достроково звiльнених вiд вiдбування покаранНЯ Та

органiзацiю контролю за поведiнкою цих осiб та проведення виховних заходiв

за мiсцем ix роботи i проживання протягом невiдбутот частини покарання

здiйснювали члени спостережноt koмrclr райдержадмrнlстрац11 та працlвники
сiльських та селищних рад.

Протягом 2018 року вiд Кремiнського районного вiддirry з питанъ пробацii
надiйшло одне повiдомленЕя про засудженнJI особи до покарання У ВИДi

виправних робiт, а також 8 повiдомленъ вiд органiв виконання покаранЬ цРО



звiльнення осiб вiд вiдбування покарання, з них 5 осiб не з'явилися за вказаним

мiсцем проживання.
спецiалiстами надавались iнформацiйнi послуги, зокрема працlвниками

КремiнсЬкогО РЦСДДI\4 та преДставниками сiльсЬких раД зi звiлъненими було

,rро".д""о соцiально-rrс""оrrЬгiчну та iнформацiйну роботу з профiлактики

правопорушень та злочинностi, наданi рекомендацii щодо ведення здорового

способу життя та в разi потреби звертатися до спостережноi koMiciT.
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