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спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», виконавчий
комітет міської ради вирішив:

Звіт про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради за 2020
рік взяти до відома (додається).
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Звіт
про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради

за 2020 рік

В 2020 році спостережна комісія при виконавчому комітеті Білоцерківської міської
ради 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 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 при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради
у 2020 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.

Робота спостережної комісії у 2020 році  проводилася відповідно до плану  роботи
спостережної комісії на 2020 рік. Організаційною формою роботи спостережної комісії  при
виконавчому комітеті міської ради були засідання, які проводилися щомісячно. Проведення
засідань спостережної комісії в 2020 р. планувалися у виконавчому комітеті міської ради при
відповідних зверненнях  адміністрації  державної установи «Білоцерківська виправна колонія
№ 35» та надісланих повідомлень  від інших державних установ виправних колоній   з
повідомленнями про звільнення  засуджених осіб, які мають намір проживати в м. Біла
Церква.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виїзні засідання на базі державної
установи «Білоцерківська  виправна колонія № 35» не планувались.

За  звітний період від  засуджених осіб, осіб, які звільнились з місць позбавлення волі з
державної установи «Білоцерківська  виправна колонія № 35» та з інших виправних
колоній (осіб, що відбувають покарання або звільнились з місць позбавлення волі, з наміром
проживати  в м. Біла Церква) до спостережної комісії виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради звернення, скарги на їх утримання в виправних колоніях та інш.  не надходили.

На засіданнях спостережної комісії при  виконавчому комітету Білоцерківської міської
ради у 2020 році  розглядались питання  по 10 (десяти) засуджених особах щодо їх
переведення з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації державної установи
«Білоцерківська  виправна колонія №35» та 1 (одна) особа про переведення до колонії
іншого рівня безпеки.

На засіданнях спостережної комісії проводилось заслуховування інформації
представників  структурних підрозділів міської ради, громадських організацій (що входять
до складу спостережної комісії), щодо проведеної роботи в 2020 році із засудженими
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особами та засудженими особами, які були звільнені умовно-достроково з місць
позбавлення волі та  звертались про надання відповідної їм допомоги.

Безпосереднє здійснення заходів громадського контролю   за поведінкою та
проведенням виховної роботи із засудженими  особами та особами які звільнилися з місць
позбавлення волі (по попередній їх згоді) в 2020 році покладалися на представників
спостережної комісії, а саме: працівників управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради, спеціалістів  Білоцерківського міськрайонного центру
зайнятості, спеціалістів комунальної установи  Білоцерківської міської ради «Територіальний
центр надання соціальних послуг ім.Петера Новотні», юридичне управління
Білоцерківської міської ради, Білоцерківську міську громадську організацію «Центр
мистецтв та духовної культури «Образ», які систематично здійснювали соціальні
інспектування, вивчення потреб осіб умовно-достроково звільнених з місць позбавлення
волі та  проводилися  бесіди виховної роботи з  приводу адаптації в оточуючому суспільстві.

Так, протягом 2020 року відповідна робота з питань працевлаштування осіб, які
звільнилися з місць позбавлення волі проводилася  Білоцерківським  міськрайонним центром
зайнятості:

- за звітний період до Білоцерківського міськрайонного  центру зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні самостійно звернулось 5 осіб звільнених з МПВ, з них: 1 особа
працевлаштована, 1 особа була знята з реєстрації в центрі зайнятості за невідвідування
центру зайнятості без поважних причин протягом 30 робочих днів, для 3-х осіб продовжують
пошук роботи;
- протягом 2020 року Білоцерківським міськрайонним центром зайнятості надано 41
відповідь на повідомлення Державних установ (виправних колоній) про можливості
працевлаштування та перелік актуальних вакансій, на які можливо працевлаштування після
звільнення з місць позбавлення волі;
- 15.12.2020 року було організовано та проведено інформаційний захід для осіб, які
звільняються з місць позбавлення волі у Білоцерківській виправній колонії №35. Особам, які
звільняються з МПВ надано інформацію про 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. Крім того надані та залишені в інформаційному куточку закладу буклети з
інформацією про послуги служби зайнятості;

- на основі Меморандуму про співробітництво, Білоцерківським міськрайонним центром
зайнятості надано 47 відповідей на запити філії державної установи «Центр Пробації» з
надання засудженим особам допомоги у працевлаштуванні;

- 12 осіб, які звернулись у 2020 році до Білоцерківського МРЦЗ за направленням органу
пробації, отримали послуги із сприяння у працевлаштуванні.

В рамках заходів по соціальному захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, управлінням соціального захисту населення постійно ведеться
інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста щодо видів та порядку
отримання соціальних  послуг.

Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради  у 2020 році
надані послуги:

- допомога в оформленні документів для влаштування до будинку- інтернату – 7
особам (3 особи звільнені з місць позбавлення волі та 4 бездомні особи);,

- допомога в оформленні документів для призначення і виплати соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - 8 особам;

- консультація з приводу призначення пенсії - 2 особам;
- облаштовано пункти обігріву, де зазначена категорія осіб отримувала гарячий чай

та солодощі- 2 пункти;
- спрямовано до комунальної установи Білоцерківської міської ради

«Територіальний центр надання соціальних послуг ім.Петера Новотні» для отримання
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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 та інш. – 96 осіб.

При Територіальному центрі функціонує відділення соціальної допомоги бездомним
особам та особам звільненим з місць позбавлення волі, який веде облік осіб які втратили
соціальні зв’язки. За звітний період надано допомогу:

- в оформленні паспорта громадянина України - 11 особам;
- в підтвердженні громадянства – 2 особам;
- в  отриманні реєстрації місця проживання/перебування та інш. – 54 особам;
- направлено до реабілітаційного центру – 12 осіб;
- проведення медичного огляду/обстеження та флюорографії органів грудної клітини

– 59 осіб;
- влаштовано до медичного закладу – 5 осіб;
- скористалися послугами банку одягу та взуття – 96 осіб;
- облаштовано пункти обігріву- 2;
- пункт надання бездомним особам гарячого харчування - 2.

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 2020 році постійно залучалися до надання  послуг бездомним особам, особам
звільненим з місць позбавлення волі, які опинилися в складній життєвій ситуації:
Білоцерківська міська організації Товариства Червоного Хреста України, релігійна громада
Євангельських християн баптистів «Воскресіння», Євангельська християнська церква
«Слово життя», Євангельська християнська церква «Новий час», реабілітаційні християнські
центри: «Вихід», «Перемога», соціальний відділ Білоцерківської  єпархії та інші. Співпраця
із організаціями:  ТОВ «УТОС», приватні підприємці (ФОП Онопрієнко О.М., Маршалок
В.А., ПП Мироненко, ПП Нечипоренко В.І.), ТОВ «Маревен ФУД Україна», ТОВ «ЛІЯ» та
інші.

Напротязі 2020 року члени спостережної комісії, управління соціального захисту
населення Білоцерківської міської ради та комунальна установи Білоцерківської міської ради
«Територіальний центр надання соціальних послуг ім.Петера Новотні» співпрацювали із
організаціями громадського суспільства та проводили обстеження матеріально-побутових
умов проживання осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, яких йде підготовка до
звільнення.

Члени спостережної комісії та представники філії Державної установи  «Центр
пробації» у м. Києві та Київській області організовують зустрічі з відповідною категорією
осіб з метою обговорення та вирішення їхніх соціальних проблем.

Відповідну роботу  в 2020 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 в м. Біла Церква.

Повідомлення, які надходили протягом  2020 року до Білоцерківського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, були опрацьовані 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.
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Білоцерківською міською організацією Товариства Червоного Хреста України в 2020
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 при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради протягом
2020 року не надходило.

Пріоритетними напрямами роботи спостережної комісії в 2020 році і на перспективу 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.

Прагнучи до втілення європейських стандартів забезпечення прав людини при
виконанні покарань, Уряд країни передбачив створення спостережних комісій, одним із
завдань функціонування яких є здійснення громадського контролю за дотриманням прав і
законних інтересів засуджених. Діяльність цієї інституції визначається відповідним
Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004
року № 429.

Спостережна комісія при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради в
основному виконала покладені на неї завдання та в подальшій своїй 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 Світлана БОРИСЕНКО


