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Про спостережну комісію районної
державної адміністрації

Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 10.11.2010 р № 1042:
1. Утворити спостережну комісію Мостиської районної державної адміністрації
у складі згідно із додатком.
2. Затвердити положення про спостережну комісію Мостиської районної
державної адміністрації, що додається.
3. Визнати
таким,
що
втратило
чинність,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 10.02.2011 № 76 "Про спостережну комісію районної
державної адміністрації".
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
Л

О. І. Гачак

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
"Ю "квітня 2014№ І І І
СКЛАД
спостережної комісії Мостиської районної державної адміністрації
О. Сухий
Р. Сень

М. Городечна
о. Т. Шпег
3. Ковалик
М. Дорох
С. Занько
Г. Михайлюньо
Б. Шуманський
Р. Матис
Р. Новіцький

Керівник апарату
райдержадміністрації

- керівник апарату райдержадміністрації, голова комісії;
- головний спеціаліст сектору взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи та протидії корупції апарату
райдержадміністрації, секретар комісії;
- голова районної асоціації фермерів та приватних
землевласників (за згодою);
- директор місцевого Благодійного Фонду
"Карітас - Мостиська" (за згодою);
- головний спеціаліст юридичного відділу апарату
райдержадміністрації;
- заступник начальника управління соціального
захисту населення райдержадміністрації;
- директор Мостиського районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації;
- начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації;
- член ветеранської спілки працівників правоохоронних
органів Мостиського району (за згодою);
- голова федерації футболу Мостиського району (за
згодою);
- голова громадського товариства "Форт" (за згодою)
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о. о . Сухий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
" І В квітня 2014 № 1 5 1
ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну комісію Мостиської районної державної адміністрації
Це Положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення
спостережної комісії, що утворюється Мостиською районною державною
адміністрацією.
1. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,
Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальну
адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями спостережної комісії є:
- організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав,
основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від
відбування покарання;
- сприяння - органам і 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;
- організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від
відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом
невідбутої частини покарання;
- надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування
покарання.
3. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:
- разом з органами і установами виконання покарань вносить до суду за місцем
відбування покарання засудженими особами подання щодо:
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни
невідбутої частини покарання більш м'яким;
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років.
- на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб,
умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують громадський
контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх
роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;
- здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від
відбування
покарання;комісія має право:
4. Спостережна
- одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств,
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установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи,
необхідні для виконання покладених на комісії завдань;
- заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції
комісій, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;
- доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх
згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб,
умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої
частини покарання, координувати проведення такої роботи;
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників 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 разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх
інформацію;
- вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування пропозиції щодо:
поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми
власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими
до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від
відбування покарання;
організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від
відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;
Під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативнослужбову діяльність органів і установ виконання покарань.
5. До складу спостережної комісії входять представники громадських
організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі
громадяни.
Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не
менш як половину складу комісії.
6. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів
прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної
кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту
в установленому законом порядку судимість.
7. Голова і секретар спостережної комісії призначаються головою
райдержадміністрації. Заступник голови комісії обирається на її засіданні.
8. Спостережна комісія утворюється строком на три роки.
9. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у
її роботі на громадських засадах.
10. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:
- за його заявою;
- за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували
особу до складу комісії;
- у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
11. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
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Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її складу.
12. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники
громадських
організацій,
органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та
окремі громадяни.
13. Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб
здійснюється за обов'язкової присутності представника відповідного органу або
установи виконання покарань.
14. Голова спостережної комісії:
- організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає
доручення, контролює та перевіряє їх виконання;
- забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік),
визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;
- представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти
комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях- незалежно
від форми власності;
15. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її
компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів
комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Рішення спостережної комісії оформляється протоколом, який підписує голова
комісії.
Протокол спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її
утворив, або до суду.
16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії
покладається на Мостиську районну державну адміністрацію.

