
Звіт про роботу спостережної комісії за 2013 рік 

Відповідно до плану роботи спостережної комісії  та Плану заходів з 

реалізації «Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у 

виді позбавлення волі на певний строк»  до 2015 року», спостережною 

комісією та  окремими структурними підрозділами Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації у 2013 році  проведено наступну  

роботу.   

Поставлено на облік 89 осіб,  умовно-достроково звільнену з місць 

позбавлення волі, знято з обліку 94 - по закінченню терміну. Всього на обліку 

спостережної комісії перебуває 104 таких особи (з урахуванням минулого 

року). Проведено 8 засідань спостережної комісії, погоджено три  клопотання 

районного відділу кримінально-виконавчої інспекції до районного суду про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді виправних 

робіт. 

           За інформацією районного центру зайнятості його послугами  

скористалися 8 осіб,  звільнених з місць позбавлення волі, яким було надано 

профконсультаційні послуги та ознайомлено з вакансіями, одна особа 

працевлаштована. 

Управлінням   праці та соціального захисту населення Дніпровської 

  районної державної адміністрації надано допомогу 4 особам звільненим з 

місць позбавлення волі, трьом по 300 грн.  кожному, двоє з них додатково 

отримали продуктові набори на суму 400 грн., також ще  одній особі надано 

продуктові набори на суму 160 грн. 

Медичними послугами у лікувально-профілактичних закладах району 

скористалося 24 особи, з них  дві направлено до стаціонарного закладу.  

Одинадцяти особам вказаної категорії надано допомогу у відновленні 

документів. 

За інформацією Дніпровського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді безкоштовними соціальними послугами спеціалістів центру 

скористалися 70 осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, їм 

надано 622 інформаційні та соціальні послуги за індивідуальною карткою 

отримувача послуг. Під соціальним супроводом в Дніпровському районному 

в місті Києві Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебували 

п’ять сімей, члени яких є особами, звільненими з місць позбавлення волі. Їм 

надано комплекс соціальних послуг – 190. Також, протягом 2013 року 

проводилась робота із 668 особами, які відбувають покарання не пов’язане з 

позбавленням волі. Загалом їм надано 2553 індивідуальних соціальних 

послуг. 
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