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Звіт про роботу спостережної комісії
при виконкомі Бориславської міської ради за 2018 рік

Спостережна комісія при виконкомі Бориславської міської ради проводила свою роботу керуючись Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом 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”, постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429 „Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах”, постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1042 „Про внесення змін до Положення про спостережні комісії”, рішеннями виконавчого комітету Бориславської міської ради від 18 березня 2016 року № 44, від 03 листопада 2016 року № 270 та іншими нормативними актами.
Діяльність комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості. Організація роботи спостережної комісії здійснювалася на плановій основі. Заходи та завдання, що були заплановані на  2018 року виконані.
Формою роботи спостережної комісії, на протязі звітного періоду були засідання. Протягом 2018 року спостережною комісією було проведено 12 засідань, на яких розглядалися питання:
	про організацію здійснення громадського нагляду та проведення виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими на не відбутий термін покарання, та не відбуту частину покарання згідно ст. 82 КК України особам яким встановлені громадські роботи;

про роботу Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП щодо обліку осіб звільнених з місць позбавлення волі (у разі їх звернення);
про роботу Бориславського міського центру зайнятості населення у наданні допомоги в  працевлаштуванні осіб звільнених з місць позбавлення волі (у разі їх звернення);
	про роботу Центральної міської лікарні м. Борислава в наданні послуг особам звільненим з місць позбавлення волі (у разі їх звернення);

про роботу Бориславського міського центру соціальних служб для молоді щодо соціальної адаптації особам звільненим з місць позбавлення волі (у разі їх звернення).
про оформлення приписки та паспортування осіб, які вибувають з місць позбавлення волі.
Крім того, постійно перебувають на контролі питання щодо:
	взаємодії спостережної комісії,  правоохоронних органів та органів і установ виконання покарань;

сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізацї засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання;
виховна робота з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарань;
надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарань;
надання матеріальної допомоги на придбання предметів першої необхідності та документування паспорту;
Також, протягом звітного періоду до комісії звернулось 3 осіб, котрі вибули із місць позбавлення волі. Даним громадянам було надано роз’яснення щодо відновлення втрачених документів, прописки за місцем проживання та отримання соціальної допомоги. Крім того, з цими громадянами проведено виховну роботу у вигляді профілактичної бесіди щодо їх поведінки в суспільстві та недопущення ними нових злочинів, надано роз’яснення щодо їх законних прав та громадських обов’язків, а також, надано консультації з різних питань з метою сприяння їм в соціальній адаптації.
Враховуючи вищезазначене, роботу спостережної комісії у 2018 році пропоную вважати задовільною.
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