
Додаток
звIт

про роботу СпостережноТ KoMicii ГолосiiвськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ за 2021 piK

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.04.2004 J\Ъ 429 кПро
затвердження положень про спостережнi KoMicii та пiклувальнi ради при спецiальних
виховних установах> Голосiiвською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiсю було
створено TepMiHoM на 3 роки Спостережну комiсiю ГолосiТвськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацiТ та затверджено розпорядження ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiТ вiд 25.09.2020 J\Ъ 450 uПро створення СпостережноТ KoMicii та
затвердження fi складу). Останнiй раз оновлення складу KoMicii було проведено у листопадi
202l року, вiдповiдно до розпорядження ГолосiiвськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрачiТ вiд 01.11.202l }ф 563 кПро внесення змiн до розпорядження ГолосiТвськоТ

районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii вiд 25.09.2020 ]\Ъ 450 <Про створення
СпостерехtноТ KoMicii Голосiiвськоt районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii та
затвердження Ti складу)).

Спостережна комiсiя ГолосiiвськоТ районноi в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii
(далi - Спостережна комiсiя) у своТй дiяльностi керуеться Конститучiсю Украiни,
Кримiнально-виконавчим кодексом УкраТни, Законами УкраТни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>, uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, кПро соцiальну адаптацiю
осiб, якi вiдбувають чи вiдбули покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на
певний строк)), постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.04.2004 J\b 429 <Про
затвердження положень про спостережнi KoMiciT та пiклувальнi ради при слецiальних
виховних установах>>, iншими нормативно-правовими актами.

flo складу Спостережноi KoMicii входять l0 членiв KoMiciT, серед них, голова
СпостережноI KoMiciT заступник керiвника апарату ГолосiТвськоi районноi в п,tiстi Кисвi
державноТ адмiнiстрацiТ Навоева Наталiя Иосипiвна, заступник голови СпостережноТ KoMiciT,
начальник юридичного вiддiлу ГолосiТвськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiс,грацiТ
Журавель Щмитро Володимирович, секретар СпостережноТ KoMicii, головний спецiатriст
вiддiлу органiзацiйноТ роботи, внутрiшньоТ полiтики та зв'язкiв з громадськiстю Шептуха
наталiя Миколаiвна.

Основними завданнями Спостережноi KoMicii с органiзацiя та здiйснення громадського
контролю за дотриманням прав, основних свобод i законних iHTepeciB засуджених осiб та
осiб, звi-цьнених вiд вiдбування покарання; сприяння органам i установам виконання
покарань у виправленнi i ресоцiалiзачii засулжених осiб та cTBopeHHi належних умов лтя iх
утримання, залучення до цiеТ дiяльностi громадських органiзацiй, органу мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi та
громадян; органiзацiя виховноi роботи з особами, умовно-достроково звiльненими вiд
вiдбування покарання, та громадського контролю за Тх поведiнкою протягом невiдбутоТ
частини покарання; надання допомоги у соцiальнiй адаптацii особам, звiльненим вiд
вiдбування покарання.

Протягом 2021 року проведено 11 засiдань СпостережноТ KoMicii та розглянуто
29 питань. На кожне засiдання Спостережноi KoMiciT було запрошено представникiв
ГолосiТвського районного вiддiлу фiлii !ержавноТ установи <Центр пробацii> у м. Кисвi та
КиТвськiй областi, сектору ювенальноТ превенцiТ вiддiлу превенцiТ Голосiiвського
управлiння полiцii Головного управлiння НацiональноТ полiцii у MicTi Кисвi, дiльничного
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офiцера полiцiт Голосiiвського управлiння полiцiТ Головного управлiННЯ НаЦiОНаЛЬНОТ

,rопiцii у MicTi Кисвi. Bci засiдання koMicii оформлснi вiдповiдними протоколами. В сiчнi

202l poui Голосiтвська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, пiсля опрацювання з

ко*у"-u"ими пiдпр"чrar"ur" району, надаJIа ло ,Щепартаменту мунiчипальноi безпеки

виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ)

перелiк об'ектiв для виконання адмiнiстративних стягнень у видi громадських робiт та

вiдбування оплатних суспiльно корисних робiт у MicTi Кисвi на 2021 piK.

У звiтному перiолi до Голосiiвського районного в MicTi Киевi центру соцiальних служб

звернулось 24 особи чоловiчоi cTaTi та 4 особи жiночоТ cTaTi з направленням вiд кЩентру

пробацiП> для отрит\{ання соцiальних послуг, 28 особам були наданi вiдповiднi соцitl"чьнi

.rb.ny.' у urrr"дi iнформування та роз'ясненЬ. ФахiвцяМи проведеНо профiлаКтичну роботу,

спрямовану на недопуtцення скосння нових злочинiв протяIом TepMiHy покарання, вживання

ilлкогольних та наркотичних речовин, формування та закрiплення здорового способу життя,

профiлактику туберкульозу, вIл/снIДу та захворювань, що передаються статевим шляхом.

На пiдiтаВi iнформаuii комунаЛьногО некомерчiйного пiдприсмства <<Щентр первинноТ

медико-санiтарноi допоrо." J\lЪl) протягом 2021 року медичнi 
. 
працiвники._надали

2 громадянам звiльненим з мiсць покарання медичну допомогу у вигляд1 консультацlи.

що Голосiiвськот районноi фiлii Китвського мiського центру зайнятостi за направленням

Голосiiвського районнЬго вiддiпу 6;nii [ержавноТ установи <Щентр пробацiТ> у м. Кисвi та

КиТвськоi областi звернулись 2 особи (не працсвлаштованi),

Вiдповiдно до iнформацiТ наданоI ГолосiТвським управлiнням полiцiТ Головного

управлiння Нацiональноi полiцii в MicTi Киевi на облiку всього перебувае 107 осiб, з них З9

pu"i*. судимих. Протягом 2021 року було складено276 протоколiв за статтею 187 Колексу

украiни про адмiнiстративнi правоlrорушення
ВiдпЪвiднО до 

^ 

iнформачii' отриманоi вiД ГолосiiвськогО районногО вiддiлУ фiлiТ

щержавноi установи (Центр пробачii> у м. Кисвi та КиТвськоi областi (далi - ГОЛОСiiВСЬКИЙ

районний вiддiл) загалом у 2О21 рочi на облiку засуджених перебувалО 898 ОСОбИ. На КiНеЦЬ

звiтного перiоду - на облiку перебувас 291 особа.

З початку рок}, за ухилення вiд вiдбування покарання до Голосiiвського районного
суду м. Киева направлено подання про скасування випробувального TepMiHy покарання для

8 засуджених осiб. За результатами розгляду iспитовий строк скасовано 2 особам,

2 пiдоблiковим особам Голосiтвського районного вiддiлу в перiод iспитового строку скосно

HoBi кримiнальнi правопорУшення. 31 засуджена особа, пlо знаходиться на облiку

голосiтвського районного вiддiлу, за поданням оголошена Голосiтвським Уп гунп м. Киева

в Щержавний розшук.
Разом a ,"r, за звiтний перiол засудженими особами вiдпраuьовано 2470 годин

громадських робiт. Bci засулженi та порушники вiдпрацьовуваJIи громадськi роботи в

Нацiональному музеi НаролноТ архiтектури та побуту Украiни (музей Пирогово).

Протягом 2021 з устаноВи виконаНня покарання отримано 14 повiдомлень-запитiв

вiдносно засуджених осiб, якi звiльняються з мiсць позбавлення волi для перевiрки за мiсцем

проживання. Матерiали за результатами перевiрки направленi до установи виконання

покарань. Отримано 22 ухвали суду про складення досудових доповiдей,

суловi рiшення з покладеним обов'язком виконувати заходи передбаченi пробашiйнокr

програмою до вiддiлу не надходили.

Голова Спостережноi KoMicii, заступник
керiвника апарату Голосiiвськоi районноi
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офiцера полiцiт Голосiiвського управлiння полiцiт Головного управлiння Нацiональнот

.rопiцiт у MicTi Киевi. Bci засiдання KoMiciT оформленi вiдповiдними протоколами. В сiчнi

2021 роцi Голосiтвська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, пiсля опрацювання з

*о*уr-""ими пiдпрr.й.r"ur" району, надала ло .Щепартаменту мунiципальноi безпеки

виконавчОго органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ)

перелiк об'ектiв для виконання адмiнiстративних стягнень у видi громадських робiт та

вiдбування оплатних суспiльно корисних робiт у MicTi Кисвi на 2021 piK.

У звiтному перiолi до ГолосiТвського районного в MicTi Киевi центру соцiальних служб

звернулоСь 24 особИ чоловiчоi cTaTi та 4 особИ жiночоТ cTaTi З направленням вiд <Щентру

пробачiЪ> для отриI\{аннЯ соцiальних послуг, 28 особам були наданi вiдповiднi соцiальнi

,b.ny." у urrп"дi iнформування та роз'яснень, Фахiвцями проведено профiлактичну роботу,

спрямовану на недопушення скоення нових злочинiв протягом TepMiHy покарання, вживання

алкогольних та наркотичних речовин, формування та закрiплення здорового способу х(иття,

профiлактику туберкульозу, вIл/снIДу та захворювань, що передаються статевим шляхом-

На пiдстаВi iнформаЧii комунального некомерчiйного пiдприсмства <Щентр первинноТ

медико-санiтарноi допо*о." Ns1) протягом 2021 року медичнi 
. 
працiвники._надали

2 громадянам звiльненим З мiсць покарання медичну допомогу у вигпядl консультацlи.

що Голосiiвськоi районнот фiлii Китвського мiського центру зайнятостi за направленням

ГолосiТвського районнЬго вiддiпу бiпiТ Щержавноi установи <IJeHTp пробацii> у м. Кисвi та

Киiвськоi областi звернулись 2 особи (не працевлаштованi).

вiдповiдно до iнформацii наданоi Голосiiвським управлiнням полiцii Головного

управлiння НацiональноiполiцiТ в MicTi Кисвi на облiку всього перебувас 107 осiб, з них 39

pu"itir. судимих, Протягом 2021 року було складено2]6 протоколiв за статтею 187 Кодексу

Украiни про адмiнiстративнi правопорушення
вiдпъвiдно до iнформачii, офманоi вiд Голосiтвського районного вiддiлу фiлii

,щержавноI установи uЦенiр пробачii> у м. Кисвi та КиiвськоТ областi (даrri - ГОЛОСiТВСЬКИЙ

районний вiддiл) загаJIом у 2О2l роцi на облiку засуджених перебувалО 898 ОСОбИ. На КiНеЦЬ

звiтного перiолу - на облiку перебувас 291 особа.

З початку року, за ухилсння вiд вiдбування покарання до Голосiiвського районного
суду м. Кисва направлеНо поданнЯ про скасуВання випРобувальнОго TepMiHY ПОКаР?ННЯ 2]ЛЯ

8 засуджених осiб. За результатами розгляду iспитовий строк скасовано 2 особам,

2 пiдоблiковим особам Голосiтвського районного вiддiлу в перiод iспитового строку скосно

HoBi кримiнальнi правопорушення. 31 засуджена особа, що знаходиться на облiку

голосiiвського районного вiддiлу, за поданням оголошена Голосiiвським Уп гунп м. Кисва

в Щержавний розшук.
Разом . ,"r, за звiтний перiод засудженими особами вiдпрашьовано 2470 годин

громадсьКих робiт. Bci засуЛженi та порушники вiдпрачьовували громадськi роботи в

}iацiональному музеi Народноi архiтектури та побуту Украiни (музей Пирогово),

Протягом 2021 з устаноВи виконання покарання отримано 14 повiдомлень-запитiв

вiдносно засуджених oci6, якi звiльняються з мiсць позбавлення волi для перевiрки за мiсцем

проживання_ Матерiали за результатами перевiрки направленi до установи виконання

,Ъпuрu"". Отримано 22 ухвали суду про складення досудових доповiдей,

суловi рiшення з покладеним обов'язком виконувати заходи передбаченi пробаlriйною

програмою до вiддiлу не надходили,

Голова Спостережноi KoMicii, заступник
керiвника апарату ГолосiТвськоi районноi
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