
Інформація
Про роботу спостережної комісії при 
Г енічеськіи районній державній адміністрації 
протягом 2015 року

Відповідно до статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону 
України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 квітня 2004 року № 429 «Про затвердження положень про спостережні 
комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» (зі змінами) у 
Генічеському районі розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 
березня 2014 року № 121 «Про створення спостережної комісії при районній державній 
адміністрації та затвердження Положення про спостережну комісію при районній 
державній адміністрації» (із змінами, внесеними розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 28 липня 2014 року № 320) оновлено склад спостережної 
комісії при Генічеській районній державній адміністрації в кількості 10 чоловік. До складу 
комісії входять представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
громадських організацій (становить половину складу комісії). Голова комісії -  заступник 
голови районної державної адміністрації БекіроваГульнараРешатівна, секретар -  головний 
спеціаліст відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохороними 
органами апарату районної державної адміністарції Абдуллаєва АніфєРуждіївна.

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від21 березня 2014 
року № 121 «Про створення спостережної комісії при районній державній адміністрації та 
затвердження Положення про спостережну комісію при районній державній 
адміністрації» утворено спостережну комісію при районній державній адміністрації (далі 
-  спостережна комісія) і затверджено її склад. До складу спостережноїкомісії входить 
голова, секретар та члени комісії.

Робота спостережноїкомісіїздійснюєтьсязгідноіззатвердженим Планом 
роботиспостережноїкомісії на 2015 рік. На
засіданняхспостережноїкомісіїрозглядалисьпитаннящодопроведеноїроботиіз особами 
звільненимивідвідбуванняпокарання з випробуванням, якімешкають на 
територіїГенічеського району Херсонськоїобласті.

На засіданняхспостережноїкомісіїголовисільських та селищних рад доповідали 
про роботу, яку вони проводятьіззасудженими особами, ними обстежуютьсяматеріально- 
побутовіумовизасудженихосіб, оцінюєтьсяефективністьзазначеноїроботи.

Складаютьсяактиоцінки потреб дитини та їїсім’ї у відношенніЗосіб з числа 
неповнолітніхзасуджених, якіперебувають на облікукримінально-
виконавчоїінспекціїГенічеського району. Спостережноюкомісієювивчаютьсяскладеніакти 
з метою організаціїнаданнявідповідноїдопомогивищевказаним особам. Крім того 
проводиться виховна робота по місцюроботи (навчання) та проживання.

Спостережноюкомісієюздійснюєтьсяорганізація та громадський контроль за 
дотриманням прав, основних і законнихінтересівзасудженихосіб та осіб, звільнених з 
місцьпозбавленняволі.



Організаційною формою роботиспостережноїкомісії є засідання. Протягом2015 
року проведено 12 засіданьспостережноїкомісії. Комісіяпрацюєзгідно з планом роботи, 
якийзатверджується головою комісією, попередньорозглянувши та погодивши його на 
засіданнікомісії. За результатами
засіданняспостережноїкомісіїприймаютьсявідповіднірішення. У
наявностівсіпротоколизасідань та відповідніматеріали до них. Список присутніх на 
засіданняхспостережноїкомісіївказує на їхлегітимність.

На засіданняхрозглянутіпитання: -про розглядподаннякримінально-
виконавчоїінспекції району (далі -  КВІ),
виправнихколонійщодовстановленнягромадського контролю; - про
взаємодіюспостережноїкомісії з органами виконавчоївлади та місцевогосамоврядування в 
соціальнійадаптаціїзасудженихосіб

ПрацівникамиГенічеського районного відділукримінально-виконавчоїінспекції за 
2015 ріквиконувалисясудовірішення у відношенні370 осіб, що на 157осібменше, ніж у 
минуломуроці.

постановЗменшиласькількість 
адміністративноївідповідальності у 
51порушникпроти84 в минуломуроці.

суду про
видігромадськихробіт

притягнення до
(на 33 особи):

Станом на 1 січня 2016 року на облікуГенічеського районного відділукримінально- 
виконавчоїінспекціїперебуває171 підобліковихосіб (на 01.01.2015 року -  186 осіб). З 
числа всіхпідоблікових - 165 -  це особи, засуджені до кримінальнихпокарань, не
пов'язаних з позбавленнямволі, та 6осіб, притягнутих до
адміністративноївідповідальності.

В порівнянні з минулим роком зменшиласькількістьосіб, яким заборонено 
займатипевні посади абозайматисяпевноюдіяльністю на 9 осіб: станом на 01.01.2016 року 
перебуває4 особи, в минуломуроці -  13 осіб. Такожзбільшиласькількістьосіб, засуджених 
до громадськихробіт на 2 особи; станом на 01.01.2016 року перебуваєІО особи, в 
минуломуроці -  8 осіб.

З урахуваннямфактичноїштатноїчисельності, протягом 2015 року одним 
працівникомГенічеського районного відділукримінально-
виконавчоїінспекціївиконувалисясудовірішення у середньомущодо75 підоблікових (у 
2014 року -  105 осіб).

Із числа осіб, якіперебувають на обліку станом на 01 січня 2016 року: - 
звільненівідвідбуванняпокарання з випробовуванням -  150; - засуджені до покарання у 
видігромадськихробіт -  10; - засуджені до покарання у видіпозбавлення права
обійматипевні посади абозайматисяпевноюдіяльністю -  4; - засуджені до покарання у 
видівиправнихробіт -  1.-притягнуті до адміністративноївідповідальності у виглядігромадських 
та виправнихробіт -6.

За тяжкістю вчинених злочинів із числа засуджених, які перебували на обліку:
відбували покарання за злочини: - невеликої тяжкості -  17 особи від загальної 

чисельності перебуваючих на обліку осіб; - середньої тяжкості -  67 осіб; - тяжкі злочини -  
77 осіб ; - особливо тяжкі злочини -  4 особи.



З числа підоблікових осіб: 21 особа раніше засуджувалася до покарання у виді 
позбавлення волі, з них 12 -  неодноразово, 43 засуджених -  раніше вже перебували на 
обліку КВІ, 9 -  неодноразово.

Протягом 2015 року до Генічеського районного суду було направлено 13 подань 
про заміну адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт штрафом або 
арештом. З них замінено арештом -  9, штрафом -  4; подання знаходиться на розгляді в 
судах -  0.

Перебуває у розшуку станом на 01.01.2016 року -  10 осіб; з них за минулі роки -  3 
осіб, розшукано -  0 осіб.

Загальний стан повторноїзлочинностісередпідоблікових

Аналіз звітних даних щодо показника скоєння нових злочинів свідчить про те, що 
стан рецидивної злочинності у 2015 року збільшився на 3 особи, ніж за аналогічний період 
часу 2014 року.

Так, протягом 2015 року відкрито 5 кримінальних проваджень відносно 
5підоблікових, у минулому році відносно 2підоблікових було відкрито кримінальні 
провадження; засуджено за скоєння нового злочину 2 осіб. За аналогічний період 
минулого року -  2 особи.

Протягом 12 місяців 2015 року постійно проводилась спільна робота зі службою у 
справах дітей Генічеської районної державної адміністрації з 9 неповнолітніми, які 
пройшли по обліку Г енічеської КВІ. У відношенні 9 неповнолітніх осіб, які пройшли по 
обліку здійснено соціальне інспектування та проведено 56 обстежень матеріально- 
побутових умов (наявні повторні акти обстеження), акти містяться в особових справах 
засуджених. Такожбулорозповсюджено 75 інформаційно-просвітницькихматеріалів. З 
неповнолітніми проведено 81 індивідуальнабесіда за участіслужби у справах дітей. 
Надано 58 довідок до КВІ, щодопроведеноїроботи з неповнолітніми. Кримінально- 
виконавчоюінспекцієюіззалученнямфахівцяслужби у справах дітей проведено 11 
спільнихприйомівнеповнолітніх, якіперебувають на обліку КВІ. Протягом 2015 року 
Генічеськоюкримінально-виконавчоюінспекцієюспільнозіспеціалістами ССД було 
проведено 4 спільнінаради( Протокол № 280 від 30.01.2015 року; Протокол № 606 від 
12.03.2015 року; Протокол № 1519 від 08.06.2015 року; Протокол № 3615 від 09.12.2015 
року).

Протягом 2015 року до Генічеського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молодінадійшло 24 повідомлення з кримінально-виконавчоїінспекціїГенічеського 
району щодоумовнозасудженихосіб та 3 повідомлення з
виправнихколонійщодозасуджених, якімаютьзвільнитися та повернутися на 
територіюГенічеського району.

З кожнимумовнозасудженим проведено соціальну роботу
щодоз’ясуваннявнутрішньогопсихологічного стану, наявностіжитла, працевлаштування, 
кліматусімейногооточення, виявленнянамірівщодоподальшого способу життя. 
Проведено анкетування, наданінеобхіднісоціальніпослуги, буклети з 
профілактикитуберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, а 
такожінформаціящододіяльності центру соціальних служб та
можливостівзяттяпідсоціальнийсупровід. Здійснено 24



соціальнихінспектуваньумовнозасудженихосіб та осіб, якіповернулися з 
місцьпозбавленняволі, загальнакількістьнаданихпослуг -  186.

Такожспеціалістами ГРЦСССДМ активно проводиться виховна робота з 
неповнолітнімиумовнозасудженими. За звітнійперіод проведено ряд заходів, 
спрямованих на формування здорового способу життя, профілактикинаркоманії, 
алкоголізму та соціальнонебезпечних хвороб.

З метою з’ясуванняобставин умов проживання, соціальноїадаптаціїпіслязвільнення, 
наявностідокументів, працевлаштуванняпроінспектовано 3 особи, які повернулись з 
місцьпозбавленняволі. Зізвільненими та членами їхсімей проведено соціальну роботу, 
наданоінформаціющододіяльності центру та можливостіотриманняпослуг у 
разінеобхідності, проведено роз’яснювальну роботу
щодоможливостіотриманнядержавноїсоціальноїдопомоги,
бесідищодопрофілактикиправопорушень, негативнихявищ, та соціальнонебезпечних 
хвороб, загальнакількістьнаданихпослуг -  24.

Серед умовно засуджених осіб, та осіб які повернулися з місць позбавлення волі 
розповсюджено 159 буклетів: 31 буклет з профілактики ВІЛ/СНІДУ; 29 буклетів з 
профілактики алкоголізма; 47 рекламних буклетів центру; 28 буклетів з профілактики 
тютюнокуріння; 24 буклетів з профілактики наркоманії.

У І кварталі 2015 року спільно с кримінально-виконавчою інспекцією проведено заходи 
для неповнолітніх умовно засуджених, які перебувають на обліку:

- лекція «Книга у житті людини» на базі юнацької бібліотеки м. Генічеськ;
- семінар «Перші кроки для пошуку роботи» на базі Геічеського районного центру 

зайнятості. У ІІ кварталі 2015 року проведено лекцію «Формування здорового 
способу життя».

Протягом 2015 року на обліку в Генічеськомуцентрізайнятостіперебувало 2 особи 
звільнених з місцьпозбавленняволі. Проводилась профорієнтаційна робота: семінари з 
технікипошукуроботи, профдіагностичнаконсультація з метою вивченняінтересів (за 
згодою особи), схильностей, індивідуально-психологічнихособливостей. Одна особа 
працевлаштована. Станом на 01 січня 2016 року особи даноїкатегорії на обліку не 
перебувають.

Керівникилікувальнихзакладів району регулярно отримуютьінформацію про 
прибуття на їхдільницізвільненихосіб з місцьпозбавленняволі. Особи, якізвільнилися з 
місцьпозбавленняволі, проходятьобов’язковефлюорографічнеобстеження, отримують в 
лікувально-профілактичних закладах району всінеобхіднівидимедичноїдопомоги.

ПрацівникиГенічеськогоуправліннясоціальногозахистунаселеннярайонноїдержав 
ноїадміністраціїпроводятьроз’яснювальну роботу іззвільненими особами з 
питаньотриманнясоціальногозахисту, відповіднихпільг, працевлаштування,
отриманнямедичнихпослуг, оформленнянеобхіднихдокументів.

З метою покращенняорганізаціїдіяльностіпропонується:

1. Продовжити роботу, спрямовану на покращення взаємодії із спостережними 
комісіями та місцевими органами державної виконавчої влади вимог законодавства 
щодо соціального захисту осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, звільнених з випробуванням.

2. Продовжити роботу, спрямовану на висвітлення діяльності кримінально- 
виконавчої інспекції, Генічеською районною державною адміністрацією 
Херсонською області сприяти залученню більш ширшого кола громадських



організацій та волонтерів, які сприятимуть виправленню та ресоціалізації 
засуджених осіб.

3. Удосконаленняроботи по взаємодії з Генічеським ВП ГУНП 
щодонедопущенняскоєнняновихкримінальнихправопорушеньпідобліковими та 
проведення з ними профілактичної та виховноїроботи.

На територіїГенічеського району відсутнівиправні установи.


