
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови обласної державної  

адміністрації 

                        Світлана ФАБРИКАНТ                                                         

                                              2021 року 

 
План 

роботи спостережної комісії Одеської обласної державної адміністрації на 2021 рік 

 
№ з/п Назва заходу Відповідальний 

1 2 3 

І квартал 2021 року 

1. Робота Центрів соціальних служб по соціальній адаптації, реінтеграції 

звільнених осіб до умов сучасного суспільства  

Одеський обласний центр соціальних служб  

2.  Звіт голови спостережної комісії Суворовської районної адміністрації м. 

Одеси «Про роботу спостережної комісії щодо здійснення громадського 

контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів 

засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, недопущення 

незаконної втрати житла»  

Спостережна комісія Суворовської районної 

адміністрації м. Одеси  

3 Звіт голови спостережної комісії Приморської районної адміністрації м. 

Одеси «Про роботу спостережної комісії щодо здійснення громадського 

контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів 

засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання»  

Спостережна комісія Приморської районної 

адміністрації м. Одеси  

 

ІІ квартал 2021 року 

1. Про роботу державної установи «Ізмаїльський слідчий ізолятор» з утворення  

необхідних умов утримання в’язнів  

Державна установа «Ізмаїльський слідчий ізолятор» 

2. Звіт голови спостережної комісії Ізмаїльської міської ради «Про роботу 

спостережної комісії щодо здійснення громадського контролю за 

дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та 

осіб, звільнених від відбування покарання». 

Спостережна комісія Ізмаїльської міської ради   

3 Організації протиепідемічних заходів запобігання виникнення та поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19 у виправних колоніях.   

 

Філія державної установи «Центр охорони здоров’я 

державної кримінально-виконавчої служби України» в 

Одеській області  

Державна установа «Ізмаїльський слідчий ізолятор» 



ІІІ квартал 2021 року 

1. Про налагодження взаємодії суб’єктів, що надають допомогу під час 

підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк 

 

Філія державної установи «Центр пробації» в Одеській 

області  

Державна установа «Одеська виправна колонія (14)»  

Одеський обласний центр соціальних служб   

Південне міжрегіональне управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції  

2. Звіт голови спостережної комісії Чорноморської міської ради «Про роботу 

комісії щодо надання допомоги засудженим в адаптації до умов сучасного 

життя» 

Спостережна комісія Чорноморської міської ради  

3 Стан охоплення професійною (професійно-технічною) освітою засуджених, 

що перебувають в установах виконання покарань,  відповідно до статті          

11 Закону України «Про професійно-технічну освіту»  

Департамент освіти та науки Одеської обласної 

державної адміністрації 

Державна установа «Одеська виправна колонія (№ 14)» 

ІV квартал 2021 року 

1. Надання медичної допомоги засудженим та особам, які знаходяться під 

вартою, та відбувають покарання в закладах позбавлення волі. Ведення 

випадку туберкульозу при звільненні із установ виконання покарань осіб 

хворих на туберкульоз  

Філія державної установи «Центр охорони здоров’я 

державної кримінально-виконавчої служби України» в 

Одеській області 

Департамент охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації 

2. Про роботу органів міграційної служби в Одеській області по 

документуванню осіб, що знаходяться в містах позбавлення волі, та 

звільнених  

Головне управління Державної міграційної служби 

України в Одеській області. 

 

3 Надання соціальних послуг у працевлаштуванні особам звільненим з місць 

позбавлення волі базовими центрами та філіями Одеського обласного центру 

зайнятості 

Одеський обласний центр зайнятості 

4 Про затвердження плану роботи обласної спостережної комісії на 2022 рік 

 

 

 


