
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
24 березня 2021 року № 54 

 

Про роботу спостережної комісії  

при виконавчому комітеті Лубенської  

міської ради Лубенського району  

Полтавської області  у 2020 році 

 

 

 Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, голови комісії Білокінь Ю.М., про роботу 

спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради у 2020 році, 

виконавчий комітет міської ради відмічає, що комісією проводиться робота 

щодо належного  здійснення громадського контролю за дотриманням прав, 

основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від 

відбування покарання. 

 У 2020 році на облік спостережної комісії взято 20 осіб працездатного 

віку з числа звільнених з місць позбавлення волі, над якими  встановлено 

громадський контроль за  їх поведінкою у побуті. Надано сприяння у 

працевлаштуванні 8 особам, виділено матеріальну допомогу на лікування  2 

особам,  одній особі надано сприяння у підготовці та оформленні документів 

на відновлення паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду.    

 Враховуючи вищевикладене, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження положень про спостережні комісії та 

піклувальні ради при спеціальних виховних установах» № 429 від 01.04.2004 

р. (зі змінами) та керуючись ч.2 пункту «б» ст. 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в : 

 1. Інформацію голови спостережної  комісії при виконавчому комітеті 

Лубенської  міської ради Білокінь Ю.М. про роботу спостережної комісії при 

виконавчому комітеті Лубенської  міської ради Лубенського району 

Полтавської області у 2020 році взяти до відома (інформація додається). 



 

 2. Визнати роботу спостережної комісії такою, що відповідає вимогам 

чинного законодавства. 

 3. Спостережній комісії (голова Білокінь Ю.М.) продовжити роботу з : 

 3.1 організації та здійснення громадського контролю за дотриманням 

прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, 

звільнених від відбування покарання; 

 3.2 організації виховної роботи з особами, умовно-достроково 

звільненими від відбування покарання,  та контролювати їх поведінку 

протягом невідбутої частини покарання; 

 3.3 надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від 

відбування покарання. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 

 

 

 

 

 

Лубенський міський голова     Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

 про діяльність спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області  у 2020 році. 

 

З метою поліпшення організації громадського контролю за дотримання 

прав, основних  свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених 

від відбування покарання, при виконкомі Лубенської міської ради створена і діє 

спостережна комісія. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія на 

підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, 

умовно-достроково звільнених від відбування покарання, звільнених по амністії 

та по закінченню строку покарання, організовує громадський контроль за 

поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи 

(навчання) і проживання. На засіданнях спостережної комісії заслуховується 

інформація голів наглядових рад мікрорайонів, громадських організацій і 

трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, 

умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу 

(навчання) та поведінку в побуті. 

У 2020 році проведено 12 засідань спостережної комісії, на яких 

розглядалися питання про встановлення громадського контролю за поведінкою 

в побуті осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інші питання,  віднесені до 

компетенції спостережної комісії.      

У 2020 році з установ виконання покарань надійшло 24 повідомлення про 

звільнених засуджених, з них  взято на облік та встановлено громадський 

контроль над 20 особами  працездатного віку, щодо 4 осіб інформація про 

прибуття та місце  знаходження  відсутня. 

На особистий прийом до голови та секретаря спостережної комісії 

звернулося 8 осіб, звільнених з місць позбавлення волі з приводу 

працевлаштування,  налагодження соціальних контактів та отримання 

матеріальної допомоги. Громадяни отримали інформаційні консультації, надано 

сприяння у працевлаштуванні 8 чол.,  дві  особи отримала матеріальну 

допомогу на лікування, одній особі надано сприяння у підготовці та 

оформленні документів   на відновлення паспорта громадянина України  та 

ідентифікаційного коду. 

Міським центром соціальних служб проведено оцінку потреб 7 осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі та складено відповідні акти. З метою 

недопущення рецидиву злочину  фахівцями центру проведено виховну та 

профілактичну роботу, надано інформаційні та соціально-психологічні послуги, 

одна особа отримала натуральну  допомогу - продуктовий набір. За потребою 

особам видавалися засоби індивідуального захисту (медичні маски). 

Слід зазначити, що з метою забезпечення ефективної діяльності 

спостережної комісії при  Лубенській міській раді Лубенського району 

Полтавської області, налагодження співпраці зі старостами сіл з питань 

поліпшення організації контролю за дотриманням прав, основних свобод і 

законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарань, 



здійснення громадського  контролю за поведінкою цих осіб в побуті та 

проведення виховних заходів за місцем  їх роботи (навчання) і проживання 

рішенням виконавчого комітету від 23 лютого 2021 р. №20 затверджено 

положення про спостережну комісію в оновленій редакції. 

 Робота спостережної комісії при виконавчому комітеті Лубенської міської 

ради і надалі буде спрямована на неухильне виконання покладених на неї 

завдань. 

 

  

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради, 

голова спостережної комісії                                                Юлія БІЛОКІНЬ 


