
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 лютого 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 71 

 

Про звіт голови про роботу спостережної комісії при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради за 2021 рік 

 

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

26 січня 2022 року № 280/01-07, заслухавши звіт голови про роботу спостережної комісії 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради за 2021 рік Савчука Ю.С., 

відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпункту 5 пункту 19 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 комісії та піклувальні ради при спеціальних 

виховних установах» (зі змінами), з метою інформування про результати діяльності 

спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради в 2021 році, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

Звіт голови про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради за 2021 рік Савчука Ю.С. взяти до відома. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 



Звіт 

про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради за 2021 рік 

 

В 2021 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 липня 2019 року №493 «Про утворення спостережної 

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

правовими актами України. 

Діяльність спостережної комісії у 2021 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 2021 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 - 28 звернень. 

За 2021 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 тощо не надходили. 

22 червня 2021 року на спільній нараді членів спостережної комісії та представників 

державної установи «Білоцерківська виправна колонія №35», представниками виправної 

колонії повідомлено, що у виправній колонії активізовані та вжиті заходи для налагодження 

ефективної взаємодії з Білоцерківським районним відділом №1 філії Державної установи 

«Центр пробації» у м. Києві та Київській області. Погоджено та встановлено спільний графік 

роботи між Білоцерківським центром підвищення кваліфікації та установою, стосовно 

проведення курсів з розвитку соціальних та життєвих навичок із засудженими за програмою 

підготовки до звільнення. У виправній колонії в рамках роботи курсів підготовки до 

звільнення засуджених, організовувались і організовуються зустрічі засуджених установи з 

представниками Білоцерківського районного відділу №1 філії Державної установи «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській області. 

Державна установа «Білоцерківська виправна колонія №35» спільно з Білоцерківським 

районним відділом №1 філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській 

області приймають участь в сумісному міжнародному проекті «NORLAU» + SURGe» на 

меті, якого є заміна позбавлення волі на виправні роботи засудженим, які виконують план 

підготовки до звільнення. 
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На засіданнях спостережної комісії у 2021 році розглядались питання по 6 (шести) 

засуджених особах: з них 3 (три) засуджені особи щодо їх переведення з дільниці соціальної 

реабілітації до дільниці ресоціалізації державної установи «Білоцерківська виправна колонія 

№35» та 3 (три) особи про переведення до виправної колонії іншого рівня безпеки. 

В 2021 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 

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 2021 року відповідна робота з питань працевлаштування осіб, які 

звільнилися з місць позбавлення волі проводилася Білоцерківським міськрайонним центром 

зайнятості. Протягом 2021 року до Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості за 

сприянням у працевлаштуванні звернулось 3 особи звільнені з місць позбавлення волі, а  від   

адміністрацій виправних колоній  надійшло 4 звернення 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 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 2021 рік  від державної 

установи «Центр Пробації» надійшло -23 звернення. 

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 2021 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. 
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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; 

- 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 2021 році по залученню до надання послуг бездомним особам, особам звільненим з 

місць позбавлення волі, які опинилися в складній життєвій ситуації постійно 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. Співпраця із організаціями: ТОВ «УТОС», приватні 

підприємці (ФОП Онопрієнко О.М., ФОП Маршалок В.А., ПП Мироненко, ПП Нечипоренко 

В.І.), ТОВ «Маревен ФУД Україна», ТОВ «ЛІЯ» та іншими особами. 

Відповідну роботу в 2021 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 2021 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. 

Білоцерківською міською організацією Товариства Червоного Хреста України в 2021 

році проводилася робота з питань надання допомоги особам, звільненим з місць позбавлення 

волі. Так, 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. 

Від кримінально - виконавчих установ повідомлень про звільнення із місць 

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

захворювання або СНІД до спостережної комісії протягом 2021 року не надходило. 

05 листопада 2021 року члени спостережної комісії прийняли участь в проведенні 

засідання Круглого столу «ПРОБАЦІЯ – БЕЗПЕЧНА БІЛА ЦЕРКВА» (Проект технічної 

допомоги і співпраці «Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне 

впровадження пробації в Україні» (Проект пробації NORLAU). В проведенні засідання 

Круглого столу приймали участь: міський голова Геннадій ДИКИЙ, перший заступник 

міського голови Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА, представник Білоцерківського районного 

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

міжнародний експерт Проекту NORLAU – Ойвінд АЛНЕС, експерт з питань пробації та 
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установ виконання покарань Проекту NORLAU, представник Всеукраїнського 

благодійного фонду «Деполь Україна» та ряд інших представників. 

Пріоритетними напрямами роботи спостережної комісії в 2021 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 2021 році спостережна комісія поставленні завдання виконала та в подальшому у 

роботі буде спрямовувати всі свої зусилля на здійснення громадського контролю за 

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

покарання. 

 
 

 

Голова спостережної комісії 

при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, 

заступник міського голови       Юрій САВЧУК 
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