
 
 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.02.2021                                 Мукачево                                                     № 72 

 

Про затвердження звіту голови спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Мукачівської міської ради про проведену роботу комісії у період з 18 

серпня 2020 року по 23 лютого 2021 року 
  

 Заслухавши та обговоривши звіт голови спостережної комісії при 

виконавчому комітеті Мукачівської міської ради (О.Лендєла) про проведену 

роботу комісії у період з 8 серпня 2020 року по 23 лютого 2021 року, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження положень про 

спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» від 

01.04.2004 р. № 429, Кримінально-виконавчого Кодексу України, Закону України 

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», рішення виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради “Про формування нового складу спостережної 

комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради та затвердження 

Положення” від 18.08.2020 р. №316, керуючись ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 

ради вирішив: 

 1. Затвердити звіт голови спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради про проведену роботу у період з 18 серпня 2020 року по 

23 лютого 2021 року включно, що додається. 

 2. Спостережній комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 

продовжити роботу в напрямку забезпечення виконання покладених на неї завдань 

та функцій. 

 3. Голові спостережної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської 

міської ради  інформувати громадськість через засоби масової інформації про 

результати діяльності комісії. 

 4. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради «Про 

затвердження звіту голови спостережної комісії при виконавчому комітеті 



Мукачівської міської ради про проведену роботу комісії у період з 18 серпня 2020 

року по 23 лютого 2021 року» оприлюднити через засоби масової інформації. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради О.Лендєла. 
 

 

Міський голова                 А.БАЛОГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

23.02.2021 № 72 

 

ЗВІТ 

про роботу спостережної комісії 

при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 

у період з 18 серпня 2020 року по 23 лютого 2021 року 
 

При виконавчому комітеті Мукачівської міської ради діє спостережна комісія, 

до складу якої входить 19 осіб, зокрема, представники благодійних та громадських 

організацій, посадові особи Мукачівської міської ради, підприємств та установ 

соціальної сфери. Склад комісії сформовано 18.08.2020 року строком на три роки, 

у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних 

установах» від 01.04.2004 р. № 429. 

 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. 

У період з 18 серпня 2020 року по 23 лютого 2021 року, спостережною 

комісією винесено 9 постанов. На засіданнях спостережної комісії, зокрема, 

розглядались питання обрання заступника голови комісії, затвередження плану 

роботи комісії на півріччя, питання включення осіб, звільнених від відбування 

покарання та звільнених у зв’язку з закінченням терміну його відбування до 

журналу обліку, питання ресоціалізації та здійснення громадського контролю за 

такими особами, розглядались характеристики відносно звільнених осіб, надані 

Мукачівським РУП ГУНП в Закарпатській області, розглядалось питання 

можливості направлення до суду подання про умовно-дострокове звільнення 

засудженого від відбування додаткового покарання у виді позбавлення права 

керувати транспортними засобами строком на 1 (один) рік. 

За вказаний період до журналу обліку осіб, звільнених від відбування 

покарання та звільнених у зв’язку з закінченням терміну його відбування 



включено 7 осіб. Разом із Мукачівським МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Закарпатській області направлено на адресу Мукачівського міськрайонного суду 

подання для вирішення питання про умовно - дострокове звільнення засудженого 

від відбування додаткового покарання у виді позбавлення права керувати 

транспортними засобами строком на 1 (один) рік. 

Станом на 23 лютого 2021 року на обліку рахується 30 осіб, з якими 

спостережна комісія проводить свою роботу у відповідності до покладених на на 

неї завдань та функцій. 

З метою забезпечення виконання покладених на спостережну комісію завдань, 

остання співпрацює з Мукачівським міськрайонним центром зайнятості, 

Мукачівським міськрайонним відділом філії ДУ «Центр пробації», Мукачівським 

РУП ГУНП в Закарпатській області, Управлінням праці та соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради, КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

В подальшому робота спостережної комісії буде продовжена. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                         О.ЛЕНДЄЛ 


