від 13 травня 2013 року

№ 126-р

Про затвердження районного плану
заходів щодо соціальної адаптації
осіб, які відбували покарання у виді
позбавлення волі на певний строк,
до 2015 року
Відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які
відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк», розпорядження Кабінету Міністрів України від
01 липня 2009 року № 740-р «Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді
позбавлення волі на певний строк, до 2015 року», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 04 березня 2013 року № 110-р «Про
затвердження обласного плану заходів щодо соціальної адаптації осіб, які
відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року»
та з метою соціальної адаптації осіб, що відбували покарання у виді
позбавлення волі:
1. Затвердити районний план заходів щодо соціальної адаптації осіб, які
відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року
(додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі подавати щороку до 20 червня
та 20 грудня управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
інформації про хід виконання районного плану заходів, затвердженого даним
розпорядженням, для їх узагальнення.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації до
25 червня та 25 грудня надавати департаменту соціального захисту населення
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облдержадміністрації інформацію про хід виконання районного плану заходів,
затвердженого даним розпорядженням.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
13 травня 2013 № 126-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання
у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року
1. Забезпечити проведення соціального опитування осіб, звільнених з
місць позбавлення волі, під час їх постановки на облік в органах внутрішніх
справ, подальше інформування відповідних місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування про сприяння особам, які звільнилися з
місць позбавлення волі, щодо працевлаштування, професійної переорієнтації та
перепідготовки, лікування, влаштування до інтернатних закладів тощо.
Голованівський РВ УМВС України в Кіровоградській
області, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, районний центр
зайнятості
Протягом 2013-2015 років

2. Сприяти залученню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які
перебувають на обліку в центрі зайнятості з метою пошуку роботи, до
активних програм сприяння зайнятості населення, у тому числі
працевлаштування, проходження професійного навчання, участь в оплачуваних
громадських роботах.
Районний центр зайнятості, сільські, селищні ради
Протягом 2013-2015 років

3. Здійснювати контроль за неповнолітніми, які звільнилися з місць
позбавлення волі, з метою проведення з ними організаційно-роз'яснювальної та
консультативної роботи щодо реалізації їх прав та гарантій, профілактичної
роботи щодо недопущення вчинення неповнолітніми повторних злочинів.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний
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центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
сільські, селищні ради
Протягом 2013-2015 років

4. Залучати до суспільно-корисної діяльності неповнолітніх, які
звільнилися з місць позбавлення волі, сприяти їх залученню до позашкільної
освіти, працевлаштуванню.
Відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах
дітей райдержадміністрації, районний центр
зайнятості
Протягом 2013-2015 років

5. Забезпечити своєчасне направлення паспортів, вилучених у ході
слідства, до установ виконання покарань та слідчого ізолятора.
Районна спостережна комісія
Протягом 2013-2015 років

6. Проводити роботу щодо визначення потреб та надання соціальнопедагогічних, соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних
послуг підліткам та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови
їх звернення або звернення батьків чи осіб, що їх замінюють, залучення до
здійснення соціального обслуговування дітей та молоді об'єднань громадян,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі
благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Протягом 2013-2015 років

7. Здійснювати надання невідкладної комплексної допомоги
(психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціальномедичних, інформаційних і юридичних послуг) особам, які опинилися у
складних життєвих обставинах, в тому числі особам, які відбували покарання у
виді позбавлення волі.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Протягом 2013-2015 років
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8. Забезпечити функціонування мобільних пунктів обігріву населення та
соціальне патрулювання.
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури, управління
соціального захисту населення райдержадміністрації
Щороку

9. Сприяти громадським, релігійним та благодійним організаціям у
провадженні діяльності, спрямованої на розв'язання проблем звільнених осіб.
Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю апарату райдержадміністрації
Протягом 2013-2015 років

10. Забезпечити медичне обслуговування звільнених осіб, що хворі на
туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші суспільно небезпечні хвороби.
Голованівська центральна районна лікарня

11. Запровадити широку практику проведення індивідуального прийому
звільнених членами спостережних комісій.
Районна спостережна комісія
Протягом 2013-2015 років

12. Забезпечити здійснення громадського контролю за поведінкою осіб,
умовно достроково звільнених з місць позбавлення волі.
Районна спостережна комісія
Протягом 2013-2015 років

13. Сприяти розміщенню у засобах масової інформації тематичних
матеріалів щодо прав і гарантій засуджених осіб, діяльності спостережної
комісії, прикладів виправлення окремих осіб.
Районна спостережна комісія
Протягом 2013-2015 років

_________________________

