
Про роботу спостережної комісії  

при виконавчому комітеті Бердичівської міської ради  

впродовж 2021 року 

 

Спостережна комісія при виконавчому комітеті Бердичівської міської 

ради (далі – спостережна комісія) здійснювала впродовж 2021 року свою 

діяльність на підставі Положення про спостережні комісії, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 (зі змінами), 

Положення про спостережну комісію при виконавчому комітеті 

Бердичівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради від 29.12.2010 №840 (зі змінами).  

Рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 

18.02.2021 №54, у зв’язку з кадровими змінами, було оновлено склад 

спостережної комісії. У 2021 році спостережна комісія здійснювала свою 

діяльність в складі 7 осіб.  

Впродовж звітного періоду спостережною комісією виконувались 

передбачені чинним законодавством України завдання та заходи, а саме: 

- проведено 8 засідань спостережної комісії, які було узагальнено 

відповідними протоколами; 

- розглянуто та погоджено 32 подання адміністрацій державних 

установ «Бердичівська виправна колонія (№70)», «Бердичівський виправний 

центр (108)», з них 22 - про застосування до засуджених пільги у вигляді 

умовно-дострокового звільнення, відповідно до ст.81 КК України, 10 – про 

застосування до засуджених пільги у вигляді заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким, відповідно до ст.82 КК України; 

- розглянуто та погоджено 13 постанов начальника державної установи 

«Бердичівська виправна колонія (№70)» стосовно переведення засуджених з 

дільниці ре соціалізації до дільниці посиленого контролю; 

           - опрацьовано 22 повідомлення уповноваженого органу з питань 

пробації, установ виконання покарань та організовано надання допомоги у 

соціальній адаптації та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

особами, які  звільнялись з місць позбавлення волі у зв’язку із закінченням 

терміну покарання, а також через можливість застосуванням до таких осіб 

умовно-дострокового звільнення. 

24.02.2021 головою та членами спостережної комісії, на виконання 

передбачених чинним законодавством України повноважень, було вивчено 

стан матеріально-побутового забезпечення засуджених в державній установі 

«Бердичівська виправна колонія (№70)».  

09.06.2021, 23.11.2021, 24.11.2021 представниками спостережної комісії 

було взято участь у проведенні Бердичівською окружною прокуратурою 

комплексної перевірки стану додержання кримінально-виконавчого 

законодавства України в державних установах «Бердичівська виправна 

колонія (№70)», «Бердичівський виправний центр (№108)», а також в межах 

повноважень вивчено стан утримання засуджених у зазначених установах, 

проведено їх анонімне анкетування.  



 07.12.2021 - 09.12.2021 – взято участь в онлайн-семінарах, проведених 

експертами БО «FREE ZONE» щодо ефективної бюджетної адвокації та 

формування пріорітетів у напрямку забезпечення фінансування заходів з 

ресоціалізації засуджених та звільнених з місць позбавлення волі.  

21.12.2021 – головою спостережної комісії Артемом АЗІЗОВИМ та 

секретарем спостережної комісії Юрієм ПАЛАМАРЧУКОМ взято участь в 

онлайн-засіданні спостережної комісії Житомирської обласної державної 

адміністрації. Під час проведення даного засідання було розглянуто підсумки 

роботи обласної та міських спостережних комісій за 2021 рік.  

Спостережною комісією було забезпечено співпрацю в межах 

визначених повноважень з адміністраціями державних установ 

«Бердичівська виправна колонія (№70)», «Бердичівський виправний центр 

(№108)», Бердичівським міськрайонним  відділом філії державної установи 

«Центр пробації» у Житомирській області, Комунальною установою «Центр 

надання соціальних послуг», та іншими уповноваженими суб’єктами.  

Впродовж звітного періоду на офіційному сайті Бердичівської міської 

ради висвітлювалась інформація про діяльність спостережної комісії.  

 
 

 

 


