ЗВІТ
про роботу спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради за 2012 рік
Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
від 10 травня 2011 року № 462 «Про спостережну комісію» утворено
спостережну комісію виконавчого комітету Кіровоградської міської ради у
новому складі.
До складу комісії входять представники трьох громадських організацій
(Кіровоградська міська організація ветеранів України, об’єднання громадян
«Свобода», громадська організація «Територія успіху»), депутат
Кіровоградської міської ради.
Робота спостережної комісії визначається Положенням про
спостережні комісії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 року № 1042 «Про внесення змін до Положення про
спостережні комісії» та планом її роботи на 2012 рік, затвердженим головою
комісії 29 грудня 2011 року.
Організаційною формою роботи комісії є її засідання. Графіки
проведення засідань визначають їх періодичність відповідно до вимог
Положення (не рідше одного разу на місяць).
Протягом січня-грудня 2012 року проведено 16 засідань спостережної
комісії, на яких розглянуто 57 питань відносно 275 осіб, які відбувають
покарання в Кіровоградській виправній колонії №6, Кіровоградському
слідчому ізоляторі управління Державної пенітенціарної служби України в
області з питань умовно-дострокового звільнення, заміни невідбутої частини
покарання більш м’яким, переведення з колонії середнього рівня безпеки до
дільниці соціальної реабілітації, про заміну умов утримання шляхом
переведення до виправної колонії мінімального рівня безпеки тощо.
З метою реалізації завдань щодо організації громадського контролю за
дотриманням прав і законних інтересів засуджених спостережною комісією
здійснено проведення двох виїзних засідань, прийом з особистих питань,
вивчення стану комунально-побутового та медико - санітарного забезпечення
засуджених, які відбувають покарання в Кіровоградській виправній колонії
№6 та Кіровоградському слідчому ізоляторі 06.06.2012 р. та 12.10.2012 р.
відповідно
Під час проведення виїзного засідання у Кіровоградському слідчому
ізоляторі комісією здійснено перевірку умов утримання засуджених, зокрема
перевірено законність встановлення інженерного обладнання (грат) на вікнах
приміщень для засуджених.
З метою сприяння адміністрації установ виконання покарань у
залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо
працевлаштування засуджених після їх звільнення проведено аналіз
виконання рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від
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08 листопада 2011 року №1111, яким затверджено квоту бронювання
робочих місць для обов’язкового працевлаштування громадян, які
потребують соціального захисту, на 2012 рік. Протягом 2012 року
Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості працевлаштовано
11 осіб, звільнених з установ виконання покарань.
З метою доведення до відома засуджених інформації щодо діяльності
комісії підготовлено та направлено листи керівникам пенітенціарних
закладів, розташованих на території міста Кіровограда, в яких вказана адреса
комісії, контактні телефони, основні повноваження комісії відповідно до
чинного законодавства.
Прийнято до виконання рекомендації обласної спостережної комісії
щодо здійснення моніторингу при проведенні громадського контролю за
дотриманням прав засуджених в установах, що розташовані на території
міста.
15.05.2012 р. на засіданні комісії заслухано інформацію керівництва
Кіровоградської ВК №6 щодо виконання розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 19 березня 2012 року
№153-р «Про затвердження обласної програми створення нових робочих
місць та сприяння суспільно-корисній зайнятості засуджених на
підприємствах установ виконання покарань у Кіровоградській області на
2012-2015 роки». За інформацією керівництва установи, співпраця з
підприємствами міста (ПРаТ «Червона Зірка», ПАТ «Укртелеком») щодо
залучення їх виробничих потенціалів для збільшення робочих місць дало
змогу додатково працевлаштувати 95 осіб, які відбувають покарання.
З метою реалізації функцій спостережної комісії щодо громадського
контролю за особами, звільненими умовно-достроково, комісією
запроваджено направлення запитів щодо зазначеної категорії осіб до органів
внутрішніх справ. Протягом звітного періоду спостережною комісією
направлено 4 запити до Кіровського та Ленінського районних відділів
Кіровоградського міського відділу УМВС України в області (листи від
04.01.12, від 17.05.12, від 20.08.12 та 25.10.12) стосовно 24 осіб цієї категорії,
які мали намір після звільнення проживати на території відповідного району
міста. За отриманою інформацією, на облік органами внутрішніх справ
поставлено 22 особи (дві особи не прибули до обраного місця проживання).
08 червня 2012 року головою комісії взято участь у виїзному засіданні
обласної спостережної комісії. За результатами звіту про роботу
спостережної комісії виконавчого комітету міської ради протягом січнятравня 2012 року роботу комісії визнано такою, що відповідає положенню
про спостережні комісії.
30 та 31 серпня поточного року члени спостережної комісії
брали участь у семінарі, який проводився Кіровоградським обласним
відділенням Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа
ЛЖВ».
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Спостережною комісією надано звіт виконавчому комітету
Кіровоградської міської ради про роботу за 2011 рік (рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 27 березня 2012 року № 249), який
розміщено на офіційному сайті Кіровоградської міської ради (www.krada.gov.ua) в мережі Інтернет 28.03.2012 р. та опубліковано у віснику
Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» (06.04.12 №15 (1255)
Результати кожного засідання спостережної комісії розміщуються в
рубриці «Експрес-інформація» на веб-сайті міської ради.
Протягом звітного періоду випадків оскарження прийнятих комісією
рішень щодо погодження постанов та подань адміністрацій установ
виконання покарань не було.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради, голова
спостережної комісії

Л.Єльчанінова

