
                                                                                                                                                          ПРОЄКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                             №   

м. Краматорськ     

 
Про звіт Голови  Спостережної комісії 
при виконкомі міської ради про 

результати діяльності за 2021 рік 
 

 
Відповідно до Положення про Спостережні комісії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429, керуючись ст. 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  
 
виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
Звіт Голови Спостереженої комісії при виконкомі міської ради про результати 

діяльності за 2021 рік прийняти до уваги (додається). 
 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                Олександр ГОНЧАРЕНКО   
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                                                         Додаток  

до рішення виконкому міської ради  
                               № 

 
ЗВІТ 

голови Спостережної комісії при виконкомі міської ради про результати діяльності 
 за 2021 рік 

 
Спостережна комісія при виконкомі міської ради (надалі – Спостережна комісія) 

створена рішенням Виконавчого комітету Краматорської міської ради від 06.07.2016 №441 
(зі змінами та доповненнями) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

01.04.2004 №429 «Про затвердження положень про Спостережні комісії та піклувальні ради 

при спеціальних виховних установах» (надалі - Положення) у наступному складі: голова 

комісії, заступник голови комісії (обраний на першому засіданні), секретар комісії та інші 

члени комісії загальної кількістю 9 осіб. 
До складу Спостережної комісії входять, як представники виконавчої влади так і 

представники громадських організацій.  
Таким чином, склад Спостережної комісії відповідає вимогам п. п. 9, 10 Положення в 

частині заборони включення певної категорії осіб до складу комісії та наявності 

представників громадських організацій не менш як на половину її складу, про затвердження 

графіка особистого прийому головою та заступником голови Спостережної комісії громадян 

з питань, що належать до повноважень комісії. 
Голова Спостережної комісії та члени комісії брали участь у її роботі на громадських 

засадах.  
Спостережна комісія у 2021 році в межах наданих їй повноваження виконувала 

наступні завдання: 
1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних 

свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, що 
прибули до міста Краматорська; 

2) сприяння установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених 

осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських 

організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності та громадян міста Краматорська; 
3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від 

відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої 

частини покарання, що прибули до міста Краматорська; 
4) надання допомоги та юридичних консультацій у соціальній адаптації особам, 

звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська. 
У 2021 році відбулося 12 засідань Спостережної комісії, на яких розглядалися 

питання щодо затвердження плану роботи комісії, затвердження графіків проведення 

засідань комісії та особистого прийому головою комісії, повідомлення про звільнення від 

відбування покарання громадян. 
Протягом 2021 року до Спостережної комісії надійшло 49 повідомлень від органів і 

установ виконання покарань  про звільнення від відбування покарання громадян. 
Всі повідомлення розглянуті на засіданнях Спостережної комісії, перевірені 

обставини прибуття звільнених громадян до Краматорської територіальної громади. 
Особисті звернення  громадян, звільнених від відбування покарання, розглянуті на 

засідання Спостережної комісії у 2021 році. 
За результатами роботи Спостережної комісії складено 12 протоколів засідань 

Спостережної комісії, 4 постанови та 3 протоколи проведення робочої зустрічі за участю 

заступника голови Спостережної комісії, секретаря міської ради, першого заступника 

міського голови та заступника начальника Краматорського відділу філії Державної установи 

«Центр  
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пробації» в Донецькій області щодо налагодження співпраці за напрямом впровадження 

пенітенціарної пробації під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, згідно наказу Міністерства 

юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 року №947/5/467/609/280. 
 
 
 
 
 
 

Голова  
Спостережної комісії при 
виконавчому комітеті Краматорської  
міської ради                                            Олена КАТАЛЬНІКОВА  
 
 

  


