
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від « 14 » березня 2017 року                                                                   № 131

Про звіт спостережної комісії 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради за 2016 рік

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 38, 52, 59 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до  Положення
про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 01 квітня 2004 року №429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від  10  листопада  2010  року  №  1042),  виконавчий  комітет  Кіровоградської
міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Взяти  до  відома  звіт  спостережної  комісії  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради за 2016 рік, що додається.

2.  Відділу  по  роботі  із  засобами  масової  інформації  та  відділу
інформаційно  -  комп’ютерного  забезпечення  проінформувати  громадськість
про роботу спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

Міський голова       А.Райкович

Квітко 24 05 30



ЗВІТ 
про роботу спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської

міської ради за 2016 рік

Рішенням  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради
від  27  травня  2014  року  №246  “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”). 

Робота спостережної комісії визначається Положенням про спостережні
комісії,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від  01  квітня  2004  року  №429  (в  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 10 листопада 2010 року № 1042).

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 2016 року проведено 21 засідання спостережної
комісії,  на  яких  розглянуто  77  питань  відносно  245  осіб,  які  відбувають
покарання в Кропивницькій виправній колонії №6, Кропивницькій установі
виконання покарань №14 з питань умовно-дострокового звільнення, заміни
невідбутої  частини  покарання  більш  м’яким,  про  заміну  умов  утримання
шляхом  переведення  до  виправної  колонії  мінімального  рівня  безпеки,
застосування акта помилування тощо.

З метою реалізації завдань щодо організації громадського контролю за
дотриманням прав і законних інтересів засуджених спостережною комісією
здійснено  проведення  одного  виїзного  засідання,  під  час  якого  здійснено
прийом  з  особистих  питань  засуджених,  вивчення  стану  їх  комунально-
побутового,  медико -  санітарного забезпечення в Кропивницькій виправній
колонії  №6,  підготовки  до  осінньо-зимового  періоду  та  взято  участь
у  124  судових  засіданнях  по  розгляду  подань  щодо  умовно-дострокового
звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.

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  3  запити  до  Кіровоградського  відділу  поліції  ГУНП
в Кіровоградській  області   стосовно 28 осіб  цієї  категорії,  які  мали намір
після звільнення проживати на території відповідного району міста. 

Результати  кожного  засідання  спостережної  комісії  розміщуються  в
рубриці “Експрес-інформація” на веб-сайті міської ради.  
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Протягом  звітного  періоду  випадків  оскарження  прийнятих  комісією
рішень щодо погодження постанов та подань адміністрацій установ виконання
покарань не було.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
голова спостережної комісії                    Н.Дзюба


