
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇвськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затверджеllНП в новій редаl(ціі "ПоложеllНИ про 
Г сп~сте~~жу K?,MiciIO ВlfКОllавчого комітету БроварСЧкоі 

МІСЬКО' раДl1 та затверджеllllЯ персонального складу 

спостережної· комісії· 

з метою ПОh."Ращення роботи спостережної комісії 
Броварської міської ради, керуючись Постановою Кабінету 
Міністрів України N!! 429 від 01.04.04р. "Про затвердження 
Положень про спостережні комісії та піклувальні ради при 
спеціальних виховних установах", відповідно до ст. 25 
Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись пунктом 2 
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити в новій редакції "Положення про спостережн}' 
виконавчого комітету комісію Броварської міської ради" (додаток 

1). 
2.ЗатвеРДIІТИ персональний склад спостережної KOMjciї 

(додаток 2). 
3. Визнати такими, що втратили чинність ПУНh."ТИ 2, 3, 4 

рішення Броварської міської ради від lS.04.04p. N!! 441-21-24 "Про 
утворення спостережної комісії"; рішення Бров~рської мїcLKOj· ради 
від 11.11.04р. N!!S7 4-26-24 "Про внесення ЗМІН та доповнень в 
додатки N!! 1, Н!!2 дО рішення Броварської міської ради від 
lS.04.04p. N!!441-21-24 "Про утворення спостережної комісії", 
рішення Броварської міської р~и від 2S.12.08p.1!!! ~62-S~-05 "П~О 
внесення змін в додаток 1 до Р1шення Броварсы1оІ1 МІСЬКО! ради ШД - . . .. " 
lS.04.04p. N!!441-21-24 "Про утворення спостережнО1 КОМІСl1 . 

4. Контроль за виконання... Ф ~~ ·шення покласти на 
заступника міського голови В ~1U)Q~1t 

~~ ~ ~ 

ВItКОIJУЮЧIIЙ оБОВ'ВЗКJI 
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Подання: 

Заступник міського голови -
Голова спостережної комісії 

Погоджено: 

л. М. BHHO[~ 

, 
<'? 

Начальник юридичного відділу __ ~ ___ "d__ І. г. Лавер 
Н. І. Гнатю~ 

Голова постійної комісії 

з питань законності та правопоряд о. М. Михаі'LХ -----



Додаток N!! І 

Рішення Броварської міської ради 
від "І'. {)!,-: 09 N!! (-!J{)-d,5· Ot;-

ПОЛОЖЕННЯ 
про спостережну KOMicilO Вllконавчого 

комітету Броварської міської ради 

І. Завдання спостережної комісіі і порядок ЇЇ утворення. 

1. Спостережна комісія утворюється при виконавчому комітеті 

Броварської міської ради. 
2. Спостережна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря 

та членів комісії. 
Склад комісії формується з депутатів, представників профспілок, 

громаДСЬJ<ИХ організацій і ТРУДОВИХ колективів. 
3. В своїй роботі комісія керується Конституцією України, Кримінально 

виконавчим кодексом України, законами України, постановами Кабінету 
міністрів У країни, актами Президента України, рішеннями Броварської 
міської ради та ії виконавчого комітету, а також цим Положенням. 

4. Спостережна комісія утворюється Радою строком на три роки. 
Броварська міська рада повідомляє у засобах масової інформації про 

припинення повноважень комісії не пізніше ніж за три місяці до цього. 
5. Голова і секретар та члени комісії затверджуються рішенням 

Броварської міської ради. Заступник голови комісії обирається на ії засіданні. 
6. До складу спостережної комісії не можуть входити працівники органів 

внутрішніх справ, судді, представники органів прокуратури, IОстиції, служби 
безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, а також 
особи, які маlOТЬ непогашену судимість Чlі не зняту в установленому ПОРЯДJ<У 

судимість 
7. Основним завданням спостережної комісії є: 
а) організація громадського контролlO за дотримання прав і ЗWСОННlfX 

інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбуття покарання; 
б) організація виховної роботи з особами, умовно-достроковими від 

відбування покарання, та громадського контрото, та громадського контролlO 

за їх поведінкою протягом невідбутної частини покарання; 
в) надання допомоги У соціальній адаптації особам, звільненим від 

відбування покарання; 
8. Для виконання зазначених У п.7 цього Положення завдань 

спостережна комісія має право: .. ... .. 
а) одержувати від громадсь~их орг.анIЗ.~ЦlИ, органІВ 1 .установ виконwlН~ 

покарань, підприЄМСТВ, установ І органlзаЦIИ незалежно ВІД форми влаСНОСТІ 



інформаціІО і документи, необхідні для виконання покладених на 
спостережну комісію завдань; 

б) проводити особистий прийом засуджених, знайомитися з іх 
особовими справами та приймати за ними рішення; 

в) доручати представникам громадських організацій 1 трудових 
колективів ( за іх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати 
контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбуття 
покарання, протягом не відбутої частини покарання, координувати 
проведення цієї роботи; 

г) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників 

громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський 
контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбуггя 

покарання, про Їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби 

запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб; 
е) подавати клопотання про помилування засуджених та висловлювати 

свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджений через 

орган або установу виконання покарань; 

є) разом з органами і установами виконання покарань вносити до суду за 

місцем відбування покарання засудженими подання щодо: 

з поданням про умовно-дострокове звільнення засуджених від покарання 
або про заміну їм не відбутої частини покарання частини покарання більш 

м'яким покаранням; 
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до З років; 
ж) вносити на розгляд виконавчого комітету Броварської міської ради 

пропозиції щодо: 
поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від 

форми власності індивідуально профілактичної та виховної роботи із 
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; 

з) на підставі інформації органіВ. і установ в~кон~ня ПQlсарань веСТIf 
облік осіб, умовно-достроково ЗВІЛьнених. ВІД Вlдб~я покарання, 
організовувати громадський контроль за повеДIНК~Ю цих ОСІб та проведення 
виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) І проживання протягом не 
відбутої частини покарання; . ... 

и) здійснювати заходи СОЦІального патр~нажу ~oдo ~Сlб, З~1ЛьнеНIі~.~lД 
відбyтrя покарання, сприя~ ... роз.ви~ мереЖІ центрІВ СОЦlалЬНОI адаптацl1 та 
інших установ і організац1~, Д1ЯЛЬН1~Ь яких спрямована на надання цим 

особам допомоги У соціальніЙ адanТ8ЦІІ. 

п. Ор~анізаціR роботи спостережної комісії 



9. РОб~~ спостережної комісії організовує і спрямовує голова комісії. 
Голова КОМIСll: 

а) розподіляє обов'язки між її членами, контролює та перевіряє їх 
виконання; 

. б) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя 
(plK~, .~изначає lСОЛО питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні 
КОМІСl1. 

в) щороку інформує громадськість через засоби масової інформації про 
рез~льтат діяльності комісії та подає відповідний звіт Броварській міській 
радІ; 

г) бере участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які 
розглядаJOТЬ питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовно

дострокового звільнення їх від відбуття покарання, заміни не відбутої 
частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання 
вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, та інформує 
комісію про результат розгляду членів спостережної комісії; 

д) представляє комісію з питань, що належить до її компетенції, в 
органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності; 
І о. Організаційно формою роботи спостережної комісії є засідання, які 

проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. 
Засідання спостережної комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менш як половина ії складу. 
11. Спостережна комісія з питань, що належать до їі компетенції, 

приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос голови комісії. 
12. на засідання спостережної комісії можуть бути запрошені 

представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та 

громадяни. . .. . ... .. 
13. Під час розгляду на заСІДаннях спостережнО1 КОМІСl1 матеРІалІВ 

стосовно засуджених присутність представника відповідного органу або 
установи виконання покарань є оБОВ'ЯЗ~ОВОЮ. .•. ... . 

Спостережна комісія в ПИТ~, ВlДне~~них до 11 компетеНЦll, взаЄ~IОДl.Є 
з постійними комісіями Ради, ІНшими КОМІСІЯМИ при виконавчому КОМІТеті, 

підтримує тісні контакти з правоохор~нними .. ~praнaм~, громадсы�имии 
організаціями, трудовими колективами І У СВОІИ роБОТІ спирається на 
широкий актив. 

14. Голова спостережної комісії, його заступник, секретар та члени 
комісії беруть участь У її роботі на гpo~aдcь~ засадах. , 

15. Прийняті в межах компетеНЦl1 KOМlCII постанови є обов язковим до 

виконання. . ... б Б·· 
16. Постанова спостережної КОМІСІІ може утн оскаржена до роваРСЬКОI 

міської ради або до суду. 



17. Витрати, пов'язані з дія .. 1ьністю спостережної комісії провадяться за 
рахунок Ісоштів виконавчого комітету Броварської міської ради. 

Техні чне обслуговування спостережної комісії локладасться на 

виконавчий комітет. 
18. Спостережна комісія мас лечатh."У та б~л~~~ 

ВltКОllУЮЧltіі обов'ЯЗОI(: 

міського голови - секретар раДl1 



ПОДОІІІІR: 

ЗаСТУПНlfК міського голови -
r олова спостережної KOMicїj Л. М. ИНIiОГР 

адова 



Виноградова Лариса Миколаївна 

Кваша ЛlОбов Анатоліївна 

Мардар Людмила Анатолівна 

Члени I(Оі\іісіі: 

Андрієвсы�ІІйй Вадим Анатолійович 

Бардюк Тетяна Петрівна 

Врагов Павло Євгенович 

Драпей Лілія Борисівна 

Кривонос Анатолій володимирович 

Михайлов Олександр МихайлОВИЧ 

Нечепа Олександр ІвановИЧ 

Додаток 2 до 

. 
засryпнИJ( МІСЬКОГО голови, 

голова комісії 

директор иентру соціальних 

служб ДЛЯ сім'ї, дітей та молоді, 
заступник голови комісії 

провідний спеціа."іс r центру 

соціальних служб ДЛЯ сім'ї, дітеіі 
та молоді, сеlсретар комісії 

голова молодіжної громадської 
організації м. Бровари "МО.ll0ДЬ 
за реальні справи" 

начальник відділу з 
працевлаП1туванняБроварського 

міськр8ЙОННОГО базового центру 
зайнятості (за згодою) 

голова громадської організацjї 

"Благовіст" 

представник громадської 

організації Червоний хрест (за 

згодою) 

депутат Броварської місы�оїї 

ради 

депутат Броварської міської 

ради 

представник громадської 

організації Центр Д)'ХОВIiОЇ та 



Онищенко Володимир Іванович 

Пархоменко Олеl(сій Олексійович 

Полуденко Наталія Борисівна 

Прилєпко Олександр Петрович 

Скоробагатько Юрій Петрович 

Виконуючий обов'язки 

~licы�огоo голови -
секретар міськоі раДІI 

соціальної 

реабілітації 
згодою) 

психологічної 

"Перемога" (за 

начальник управління освіТIІ 

Броварської міської ради 

представник громадської 

організації "Комітет виборців 
України" (за згодою) 

лікар - нарколог Броварської 
центральної районної лікарні (за 

згодою) 

спеціаліст І-ї категорії 
юридичного відділу 

заступник начальника служби у 

справах дітей. 

апожко 



ПОПDНІІЯ: 

Заступник міського голови -
Голова спостережної комісії Л. М. Виноградова 



ПОДАННЯ 

BIIKOIIYIOIIOMY обов' ЯЗКІІ 
І\ІЇСЬІСОГО ГОЛОВІІ -

секретарю раДl1 

Сапожку І. В. 

Прошу включити в порядок денний чергової сесії Броварської міської 

ради Київської області питання про затвердження в новій редакції 
Положення про спостережну комісію при виконавчому комітеті Броварської 
міської ради та затвердженНJI персонального складу спостережної комісії 

ЗаСТУПНllК міського ГОЛОВІІ CfI/' л. М. Вllноградова 
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