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Голова спостережної комісії  
Старосамбірської 
райдержадміністрації 
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ПЛАН 
роботи спостережної комісії при райдержадміністрації на 2018 рік 

 
№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавці Термін  
проведення 

Приміт 
ка 

І. Питання, що виносяться на розгляд засідань комісій 
1 Підведення підсумків роботи 

спостережної комісії при 
райдержадміністрації за 2017 рік 
Затвердження плану роботи на 
2018 рік 

Перший заступник 
голови 

райдержадміністрації,  
голова  комісії   Р.Пупа 

Січень  

2 Про контроль  за відвідуванням 
навчальних закладів  дітьми, які 
схильні до бродяжництва, 
жебрацтва та інших протиправних 
дій. Проведення  рейдів  «Урок», 
«Вокзал» для виявлення дітей, які 
ухиляються від навчання.    

Головний спеціаліст  з 
питань запобігання  
бездоглядності, 
безпритульності,  
профілактики 
правопорушень серед 
дітей служби у справах 
дітей 
райдержадміністрації    

Лютий   

3 Про чисельність підоблікових 
осіб, які перебувають на обліку  у 
Старосамбірському районному 
відділі з питань пробації   

Старосамбірський 
районний відділ з 
питань  пробації   
Західного 
міжрегіонального 
управління з питань 
виконання 
кримінальних покарань 
та пробації 
Міністерства юстиції 

Березень  

4 Про соціальні послуги, які 
надаються  Старосамбірським 
районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
особам, умовно засудженим та 
звільненими з місць позбавлення 
волі 

Заступник директора – 
начальник  відділу 
соціальної роботи  
Старосамбірського 
центру  соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та млолоді 
Л.Турянська 

Квітень  

5 Про стан виховної роботи, 
профілактики злочинності серед 
учнів, в навчальних закладах 
району  

Головний спеціаліст  з 
питань запобігання  
бездоглядності, 
безпритульності,  

Травень  



профілактики 
правопорушень серед 
дітей служби у справах 
дітей 
райдержадміністрації    

6 Про стан роботи дільничних 
офіцерів поліції у профілактичній 
роботі з особами звільненими з 
місць позбавлення волі 

Представник  
Старосамбірсько - 

го відділення  поліції 

Червень  

7 Про роботу районного центру 
зайнятості населення щодо 
працевлаштуванню осіб 
засуджених умовно або до 
покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі та осіб умовно 
– достроково звільнених та 
звільнених після відбування 
покарання 

Представник 
районного центру 
зайнятості 

Липень  

 
8 
 

Щодо профілактичної  з особами 
умовно-достроково звільненими  з 
місць позбавлення волі 

Старосамбірський 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Серпень  

9 Про стан виховної роботи, 
профілактики злочинності серед 
учнів, в навчальних закладах 
району  

Головний спеціаліст  з 
питань запобігання  
бездоглядності, 
безпритульності,  
профілактики 
правопорушень серед 
дітей служби у справах 
дітей 
райдержадміністрації    

Вересень  

10  Надання   допомоги  у   
соціальній   адаптації   особам,   
звільненим    від 
відбування покарання, що 
знаходяться на обліку 
спостережної комісії 

Сільські, селищні, 
міські голови  

Жовтень  

 
11 

Про результати проведення в 
Старосамбірському районі 
профілактичних заходів (рейдів) 
«Діти вулиці», «Вокзал» 

Головний спеціаліст  з 
питань запобігання  
бездоглядності, 
безпритульності,  
профілактики 
правопорушень серед 
дітей служби у справах 
дітей 
райдержадміністрації    

Листопад  

12 Про кількість звільнених та 
умовно - достроково звільнених 
осіб з місць позбавлення волі у 
2018 році   

Представник 
Старосамбірсько - 

го відділення  поліції 

Грудень  



15 Підведення підсумків роботи 
спостережної комісії при 
райдержадміністрації за 2018 рік. 
Затвердження плану роботи на 
2019 рік 

Перший заступник 
голови 

райдержадміністрації, 
голова комісії Р.Пупа 

Січень  

16 Розгляд повідомлень установ 
виконання покарань, заяв, скарг 
раніше судимих осіб та інших 
питань, що відносяться до 
компетенції спостережної комісії 

Голова комісії, члени 
комісії 

 

В міру 
отримання 
матеріалів 

 

17 Особистий прийом засуджених Голова комісії, члени 
комісії 

 

Щоміся - 
чно, 
враховую 
чи 
звернення  
засудже - 
них 

 

18 Інформування населення про 
діяльність комісії 

Провідний спеціаліст з 
питань взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 

райдержадміністрації, 
секретар комісії  

С.Лесик 

Один раз  
в рік 

 

 
 
Секретар комісії                                                                                         С.М.Лесик 


