
ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу з надання допомоги у соціальній адаптації особам, які відбували 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк за  2014 рік. 

 

У 2014 році структурні підрозділи районної державної адміністрації 

проводили роботу по виконанню «Плану заходів з реалізації Концепції соціальної 

адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 

2015 року». 

Районною Спостережною комісією поставлено на облік 96 осіб,  умовно-

достроково звільнених з місць позбавлення волі, знято з обліку 76 - по закінченню 

терміну. Всього на обліку перебуває 118 таких осіб (з урахуванням минулого року).  

За інформацією районного Центру зайнятості, у поточному році його 

послугами скористалися 18 осіб,  звільнених з місць позбавлення волі, яким було 

надано профконсультаційні послуги та запропоновано заброньовані місця, дві особи 

працевлаштовані. 

Безкоштовними соціальними послугами спеціалістів Дніпровського 

районного в місті Києві Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

скористалося 109 осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк, яким надано 386 інформаційних та соціальних 

послуг за індивідуальною карткою отримувача послуг. Також, під соціальним 

супроводом Дніпровського РЦСССДМ  перебували чотири сім’ї, члени яких є 

особами, звільненими з місць позбавлення волі, їм надано комплекс соціальних 

послуг – 115. 

Медичними послугами у лікувально-профілактичних закладах району 

скористалося 29 осіб вказаної категорії. Проводиться робота по сприянню особам, 

які звільнилися з місць позбавлення волі та бездомним громадянам в оформленні та 

видачі документів,  необхідних для вирішення соціально-побутових питань. У 

поточному році 17 осіб вказаної категорії  отримали  паспорти громадянина 

України. 

 З метою інформування громадськості на офіційному субвеб-сайті районної 

державної адміністрації розміщалися: звіт спостережної комісії за 2013 рік; 

інформаційна стаття  «Спостережна комісія у Дніпровському районі». 

Довідково.  

Питаннями координації діяльності організацій та установ району щодо 

надання допомоги у соціальній адаптації особам, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, займається 

Спостережна комісія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

яка розташована по бульвару Праці, 1/1, каб.314, телефон для довідок 558-56-00. 

Розпорядженням  райдержадміністрації від 28.11.2014 №559  внесено зміни до 

складу Спостережної комісії, яка налічує 11 членів, голова комісії – заступник голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Загородня Алла 

Вікторівна.   

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції 


