
Пам’ятка 

щодо ознайомлення з роботою спостережної комісії 

 

підготовлено членом спостережної комісії при ОДА Ципляк 

Валентиною Володимирівною - виконавчим директором Миколаївської 

обласної громадської організації „Незалежна соціальна адвокація та 

правозахист” (0512) 37 05 49. 

 

1) Наявність рішення відповідного органу про створення спостережної 

комісії та затвердження її складу, положення. Склад комісії: 

представники громадськості, посади членів комісії. За чиїм 

поданням вони ввійшли до складу комісії,  обрання заступника 

голови спостережної комісії. Розподіл обов’язків між членами 

комісії. 

2) Чи дотриманні положення про обмеження у складі спостережних 

комісій? 

3) Строк повноважень діючої комісії (час її призначення). Наявність 

публікації в засобах масової інформації про створення комісії, її 

склад, час і місце роботи. 

4) Наявність бланку та печатки спостережної комісії. 

5) Наявність сформованих справ  діловодства спостережної комісії 

(перелік орієнтовний): 

 Журнал реєстрації постанов і пропозицій комісії із стислим 

зазначенням змісту і характеру рішення; 

 Журнал реєстрації звернень громадян; 

 Книга протоколів засідань комісії; 

 Окремі справи на звільнених, які перебувають на обліку в комісії; 

 Плани роботи комісії ( з відмітками про виконання заходів); 

 Листування з питань компетенції комісії; 

 Копії публікацій в пресі; 

 Повідомлення органів і установ виконання покарань; 

 Книга реєстрації клопотань про помилування, внесених та 

погоджених комісією; 

 Книга реєстрації погоджень по умовно-достроковому звільненню. 

6) Характеристика питань, розглянутих комісією на засіданнях. 

Контроль за виконанням постанов комісії. 

7) Планування питань для розгляду на комісії ( не рідше 1 разу на 

квартал). 

8) Організаційно-технічне забезпечення роботи спостережної комісії з 

боку відповідного виконавчого органу. 

9) Практика відвідувань спостережними комісіями установ виконання 

покарань, СІЗО. Прийняті заходи  в питаннях покращання умов 

відбування покарання, перебування під вартою. 



10) Кількість осіб, які знаходяться на обліку в комісії. Організація 

громадського контролю  за поведінкою осіб, які перебувають на 

обліку в комісії. Проведення виховних заходів за місцем роботи, 

навчання, проживання протягом невідбутної частини покарання. 

11) Заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування 

покарання (сприяння у відновленні документів, реєстрації місця 

проживання, працевлаштуванні, отриманні освіти, наданні медичної 

допомоги, правове консультування) . 


