
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 125 

 

 

 

Про звіт голови спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради за 2022 рік 

 

Розглянувши пояснювальну записку заступника міського голови Савчука Ю.С. від 01 

лютого 2023 року № 679/01-10, про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради за 2022 рік, відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 4 пункту 19 Положення 

про спостережні комісії, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 

2004 року № 429 (зі змінами), з метою інформування про результати діяльності спостережної 

комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради в 2022 році, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Звіт голови спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради за 2022 рік Савчука Ю.С. взяти до відома. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 09 лютого 2021 року № 88 «Про новий склад спостережної комісії при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 



Звіт 

голови спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради за 2022 рік 

 

В 2022 році спостережна комісія при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради (надалі – спостережна комісія) в своїй діяльності керувалася Конституцією України, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальну адаптацію осіб, 

які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк», Кримінально-виконавчим кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України 

від 01 квітня 2004 року №429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та 

піклувальні ради при спеціальних виховних установах», рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 09 лютого 2021 року №88 «Про новий склад спостережної 

комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» та іншими нормативно-

правовими актами України. 

Діяльність спостережної комісії у 2022 році була спрямована на реалізацію наступних 

завдань: 

- організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних 

свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання; 

- сприяння установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених 

осіб та створення належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських 

організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ і 

організацій незалежно від форми власності; 

- організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від 

відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої 

частини покарання; 

- надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування 

покарання. 

Засідання спостережної комісії протягом 2022 року планувались при надходженні 

звернень від адміністрації державної установи «Білоцерківська виправна колонія № 35» та 

інших виправних колоній з повідомленнями про звільнення засуджених осіб, які мають намір 

проживати на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

За звітний період до спостережної комісії від осіб, які звільнились з місць позбавлення 

волі по закінченню терміну покарання, з наміром проживати на території Білоцерківської 

міської територіальної громади надійшло - 39 звернень. 

За 2022 рік до спостережної комісії від засуджених осіб, які відбувають покарання або 

осіб, які звільнились з місць позбавлення волі звернень про надання їм допомоги, скарги на 

їх утримання у виправній колонії  не надходили. 

На засіданнях спостережної комісії у 2022 році розглядались питання по 13 

(тринадцяти) засуджених особах: з них 7 (сім) засуджених осіб щодо їх переведення з 

дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації державної установи 

«Білоцерківська виправна колонія №35» та 6 (шість) осіб про переведення  з дільниці ре 

соціалізації до дільниці посиленого контролю. 

В 2022 році представниками спостережної комісії постійно проводилась відповідна 

робота із засудженими особами та засудженими особами, які були звільнені умовно-

достроково з місць позбавлення волі та звертались про надання відповідної їм допомоги. 

Додатково протягом звітного періоду заходи громадського контролю за поведінкою та 

проведенням виховної роботи із засудженими особами та особами, які звільнилися з місць 

позбавлення волі (по попередній їх згоді) здійснювалися Білоцерківським районним відділом 

№ 1 філією Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області, 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, комунальною 

установою Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг 

ім. Петера Новотні», Білоцерківською міською громадською організацією «Центр мистецтв 
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та духовної культури «Образ», які систематично здійснювали соціальні інспектування, 

вивчали потреби осіб звільнених з місць позбавлення волі та проводили бесіди виховної 

роботи з приводу адаптації в оточуючому суспільстві. 

Також, протягом 2022 року відповідна робота з питань працевлаштування осіб, які 

звільнилися з місць позбавлення волі проводилася Білоцерківським міськрайонним центром 

зайнятості. В 2022 році до Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості за сприянням 

у працевлаштуванні звернулось 3 особи звільнені з місць позбавлення волі, всі ці  три особи 

отримали статус безробітного,  одна безробітна особа була працевлаштована на ТОВ 

АГРОКОМПЛЕКС», один безробітний відмовився від двох пропозицій по 

працевлаштуванню,  в зв’язку з чим була припинена реєстрація в центрі зайнятості. На даний 

час один безробітний продовжує шукати роботу за допомогою служби зайнятості, отримав  

чотири направлення на роботу ( від однієї вакансії відмовився, в 3-х інших пропозиціях по 

вакансіям  відмовили роботодавці). 

Протягом  2022 року  від   адміністрацій виправних колоній  надійшло 10 звернень з 

питань працевлаштування, на які вказаним особам, була надана інформація про можливості 

працевлаштування звільнених засуджених осіб, перелік актуальних вакансій, на які можливо 

працевлаштування після звільнення з місць позбавлення волі, порядок реєстрації в службі 

зайнятості, про додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій громадян, можливості 

здобуття професії за направленням служби зайнятості, про вимоги роботодавців до 

претендентів на вакантні робочі місця  (в разі звернення конкретних громадян до центру 

зайнятості).  

В інформаційному куточку Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості 

постійно знаходяться буклети з інформацією про послуги служби зайнятості. 

На основі Меморандуму про співробітництво, Білоцерківським міськрайонним центром 

зайнятості постійно надавалась інформація філії державної установи «Центр Пробації» з 

надання засудженим особам допомоги у працевлаштуванні, так за 2022 рік  на звернення 

державної установи «Центр Пробації» надано -25 відповідей. 

В рамках заходів по соціальному захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення Білоцерківської міської 

територіальної громади щодо видів та порядку отримання соціальних послуг. 

Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради у 2022 році 

надавались послуги з: 

- допомоги в оформленні документів для призначення і виплати соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; 

- консультації з приводу призначення пенсії; 

- облаштовано пункти обігріву, де зазначена категорія осіб може отримати гарячий 

чай та солодощі; 

- надавалась допомога бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення 

волі, по спрямуванню їх до комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні» для отримання 

соціальних послуг а саме: сприяння вразливим верствам населення в оформленні або 

відновленні документів, працевлаштуванні, реєстрації місця проживання, наданні медичної 

документації та допомоги та лікування в закладах охорони здоров’я міста, надання 

бездомним особам гарячого харчування, адресної натуральної допомоги, забезпечення 

одягом та взуттям, наявним у банку одягу тощо. 

При комунальній установі Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання 

соціальних послуг ім. Петера Новотні» функціонує відділення соціальної допомоги 

бездомним особам та особам звільненим з місць позбавлення волі, в якому ведеться облік 

осіб які втратили соціальні зв’язки. Постійно надається відповідна допомога: 

- в оформленні паспорта громадянина України;  

- в отриманні реєстрації місця проживання/перебування тощо; 
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- в направленні до реабілітаційного центру; 

- в проведенні медичного огляду/обстеження та флюорографії органів грудної 

клітини; 

- допомога у влаштуванні до медичного закладу; 

- надання послуг в забезпеченні одягом та взуттям тощо. 

З метою полегшення адаптації у соціумі особам, які відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк надаються психологічні консультації, 

проводяться бесіди, тестування. 

В 2022 році по залученню до надання послуг бездомним особам, особам звільненим з 

місць позбавлення волі, які опинилися в складній життєвій ситуації  проводилась робота: 

Білоцерківською міською організацією Товариства Червоного Хреста України, релігійною 

громадою Євангельських християн баптистів «Воскресіння», Євангельською християнською 

церква «Слово життя», Євангельською християнською церквою «Новий час», 

реабілітаційними християнськими центрами: «Вихід», «Перемога», соціальний відділ 

Білоцерківської єпархії та інші.  

Відповідну роботу в 2022 році по забезпеченню соціального патронажу осіб з числа 

молоді, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а 

також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, 

передбачених законом проводили спеціалісти Білоцерківського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Згідно Меморандуму про співпрацю між філією Державної установи «Центр пробації» 

у м. Києві та Київській області та Білоцерківським міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, центр соціальних служб отримує повідомлення про осіб, що 

звільняються з установ виконання покарань та мають намір проживати на території 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

Повідомлення, які надходили протягом 2022 року до Білоцерківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, опрацьовувались відповідними спеціалістами із 

соціальної роботи. Спеціалістами центру здійснювались візити за адресами проживання 

даних осіб, вивчались їх потреби та проводились бесіди з приводу адаптації в суспільстві. 

В 2022 році з питань надання допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі 

проводилась відповідна робота Білоцерківською міською організацією Товариства 

Червоного Хреста України. Так, дана організація постійно має в наявності певний запас 

одягу, взуття, продуктів харчування для надання допомоги особам, що відбули покарання в 

місцях позбавлення волі та  знаходяться в тяжких побутових умовах. 

В 2022 році, від кримінально - виконавчих установ повідомлення  про звільнення із 

місць позбавлення волі осіб, які хворіють на активну форму туберкульозу, онкологічні 

захворювання або СНІД не надходили. 

Пріоритетними напрямами роботи спостережної комісії в 2022 році і на перспективу 

були і є організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, свобод і 

законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання за місцем їх 

проживання упродовж невідбутої частини покарання. 

В 2022 році  свою  роботу представники відповідних служб та структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, представники від громадських організацій, які входили 

до спостережної комісії спрямовували  на здійснення громадського контролю за 

дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування 

покарання.  

Спостережна комісія при виконавчому комітеті міської ради в звітному періоді 2022 

року  усі поставленні на неї завдання виконала. 

         Також спостережна комісія при виконавчому комітеті  міської ради інформує, що 

відповідно до  Положення про спостережні комісії, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 квітня 2004 року №429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 листопада 2010 року №1042) «Про затвердження положень про спостережні 
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комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» (зі змінами), дане 

положення визначало завдання, функції, повноваження та порядок утворення спостережних 

комісій місцевими держадміністраціями, а в разі делегування таких повноважень – 

виконавчими комітетами міських (за винятком міст районного значення) рад. 

           Відповідно  до делегованих даних повноважень, спостережна комісія при виконавчому 

комітеті міської ради в своїй роботі керувалась рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від  09 лютого 2021 року  № 88  «Про новий склад спостережної 

комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради», яке було прийнято у зв’язку 

з кадровими змінами а рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від               

09 липня 2019 року №493 «Про утворення спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради» втратило свою чинність. 

           Згідно абзацу 1 пункту 1 Положення про спостережні комісії, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від  01 квітня 2004 року №429,  відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2022 року №1314 «Про внесення 

змін до Положення про спостережні комісії», Кабінет Міністрів України постановив, внести 

зміни до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 квітня 2004 р. №429, де в абзаці 1 пункту 1 «Положення про спостережні 

комісії»,  дане Положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення 

спостережних комісій тільки місцевим держадміністраціям, на території яких розміщені 

установи виконання покарань.  

 

 

Голова спостережної комісії 

при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, 

заступник міського голови       Юрій САВЧУК 
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