ПЛАН-МАТРИЦЯ
Державної пенітенціарної служби України
щодо реалізації Порядку денного асоціації Україна  ЄС у 2013 році,
Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 73,
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року "Про невідкладні заходи щодо
європейської інтеграції України", уведеного в дію Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 127

Порядковий номер і зміст
пріоритету ПДА,
що стосується компетенції
ДПтС України

1.
Пункт 2.1.17.
Подальше зміцнення зусиль
щодо вдосконалення законодавчої бази та поліпшення умов
утримання під вартою, зокрема,
що стосується досудового та
адміністративного утримання, з
метою ефективного вирішення
проблем свавільного тримання
під вартою
Довідково: відповідно до Розподілу компетенції органів державної влади та підкомітетів
Україна – ЄС з виконання ПДА
(доручення Кабінету Міністрів
України від доручення Кабінету
Міністрів
України
від
22.03.2013 № 11847/1/1-13)
організація роботи щодо реалізації зазначеного вище положення (п. 2.1.17) покладено на
Міністерство юстиції України

Порядковий номер і зміст завдання, визначеного Рішенням
Ради національної безпеки і
оборони України від 12 березня
2013 року "Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України", уведеного в дію
Указом Президента України
від 12 березня 2013 року № 127
2.
Розділ 5
Секретареві Ради національної
безпеки і оборони України забезпечити в рамках роботи Комітету з
питань реформування правоохоронних органів підготовку до 1
жовтня 2013 року з урахуванням
європейських стандартів законопроектів щодо реформування правоохоронних органів для направлення таких законопроектів до
Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська
Комісія) з метою одержання відповідних висновків

Порядковий номер і зміст завдання,
визначеного Планом першочергових
заходів щодо інтеграції України до
Європейського Союзу
на 2013 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 лютого 2013 року
№ 73
3.

Порядковий номер і
зміст заходу ДПтС України

Виконавці

4.

5.

1. Забезпечити підготовку пропозицій щодо законопроектів, що регламентують діяльність органів
і установ, що належать до сфери управління
ДПтС України, з урахуванням європейських стандартів

департамент організаційноаналітичного, документального
та правового забезпечення

2. Організувати і забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів діяльності органів і установ, що
належать до сфери управління ДПтС України у
2013 році

департамент організаційноаналітичного, документального
та правового забезпечення

Строк
виконання

6.

2013 рік

структурні підрозділи апарату
ДПтС України

2013 рік

структурні підрозділи апарату
ДПтС України

3. Сприяти удосконаленню громадського моніторингу стану дотримання прав людини в діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України

управління зовнішніх комунікацій
департамент кримінальновиконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи
громадська рада при ДПтС

2013 рік

2
1.

2.

3.

4. Забезпечити супроводження проекту Державної цільової програми реформування Державної
кримінально-виконавчої служби України на 20132017 роки, спрямованого на приведення порядку
та умов виконання і відбування кримінальних
покарань у відповідність до вимог національного
законодавства та міжнародних стандартів
5. Забезпечувати сприяння діяльності моніторингової місії Європейського Парламенту з питань,
що стосуються компетенції ДПтС України

Пункт 2.1.18.
Поліпшення умов тримання під
вартою усіх ув’язнених, як у
місцях досудового утримання,
так і утримання після засудження, з метою усунення випадків
неналежного поводження
з
ув’язненими та імплементація
рекомендацій Комітету ООН
проти тортур і Європейського
Комітету з питань запобігання
тортурам
Довідково: відповідно до Розподілу компетенції органів державної влади та підкомітетів
Україна – ЄС з виконання ПДА
(доручення Кабінету Міністрів
України від доручення Кабінету
Міністрів
України
від
22.03.2013 № 11847/1/1-13)
організація роботи щодо реалізації зазначеного вище положення (п. 2.1.18) покладено на
Державну пенітенціарну службу України

4.

Підпункт "б", пункт 2,
розділ 1
Забезпечувати практичне сприяння діяльності в Україні моніторингової місії Європейського Парламенту
Пункт 1, розділ 3

Підпункт 2, пункт 3

Вживати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення належного виконання в
Україні рішень Європейського
суду з прав людини, впровадження
рекомендацій Ради Європи стосовно умов відбування покарання
засудженими, надання їм медичної
допомоги

Відповідно до Закону України "Про
виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав
людини" забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з
прав людини проти України в частині
індивідуальних та загальних підходів
та у разі необхідності подавати в установленому порядку відповідні пропозиції

5.
України та утворені при ній
комісії (за згодою)

6.

департамент організаційноаналітичного, документального
та правового забезпечення

До моменту
прийняття

управління зовнішніх комунікацій

2013 рік

департамент охорони, нагляду і
безпеки, режиму та контролю
за виконанням судових рішень

6. Забезпечити ведення єдиного обліку рішень
Європейського суду з прав людини, що надходять
до виконання до ДПтС України, та підготовку
узагальненої інформації про організацію і результати виконання рішень Європейського суду з прав
людини проти України в органах і установах, що
належать до сфери управління ДПтС України, для
подальшого інформування Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини
Довідково: видано окреме доручення ДПтС України від 21.02.2013 № 36-13
7. Забезпечити виконання рішень Європейського
суду з прав людини, що надходять до виконання
до ДПтС України та інформувати управління
зовнішніх комунікацій апарату ДПтС України про
надходження до апарату ДПтС України рішень
Європейського суду з прав людини проти України (подавати копії матеріалів щодо організації і
результатів їх виконання в органах і установах,
що належать до сфери управління ДПтС України)
Довідково: видано окреме доручення ДПтС України від 21.02.2013 № 36-13
8. Підготувати єдиний список рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, що стосується
компетенції ДПтС України, та визначити відповідальні структурні підрозділи апарату ДПтС України за врахування змісту таких рекомендацій під
час розроблення відповідних пропозицій нормативно-правового і організаційно-розпорядчого

управління зовнішніх комунікацій

До 5 числа
місяця
(щомісячно)

структурні підрозділи апарату
ДПтС України

До 2 числа
місяця
(щомісячно)

управління зовнішніх комунікацій

До
28 червня
2013 року

3
1.

2.

3.

4.
характеру
9. Забезпечити поліпшення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, їх медичного
обслуговування

5.
управління ресурсного забезпечення

6.
2013 рік

департамент охорони здоров’я
та медико-санітарного забезпечення
департамент бухгалтерського
обліку та фінансового забезпечення

10. Забезпечити виконання Плану заходів, спрямованих на імплементацію рекомендацій Робочої
групи з безпідставних затримань Ради ООН з
прав людини (РГБЗ) за її офіційного візиту в
Україну 22 жовтня – 5 листопада 2008 року у
частині питань, що віднесені до компетенції
ДПтС України
Довідково: рекомендації РГБЗ розглянуто під час
чергової 10-ої сесії Ради ООН з прав людини у
березні 2009 року. Зазначений вище план узгоджений із Кабінетом Міністрів України, доручення Кабінету Міністрів України від 05.06.2009
№9251/14/1-08
11. Організувати і забезпечити виконання рекомендацій, викладених у доповіді Європейського
комітету по запобіганню тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, за результатами її візиту в
Україну у період з 1 по 10 грудня 2012 року

управління капітального будівництва та розвитку ДПтС України
департамент технічної служби

2013 рік

департамент охорони, нагляду і
безпеки, режиму та контролю
за виконанням судових рішень
департамент бухгалтерського
обліку та фінансового забезпечення
відділ правового забезпечення
департаменту організаційноаналітичного, документального
та правового забезпечення
управління зовнішніх комунікацій (узагальнення)
структурні підрозділи апарату
ДПтС України

До
20 квітня
2013 року
До
31 травня
2013 року
2013 рік

12. Забезпечити залучення технічної допомоги
Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом і малярією

департамент охорони здоров’я
та медико-санітарного забезпечення

13. Забезпечити залучення інструментів зовнішньої допомоги Європейського Союзу для вивчення і впровадження європейського досвіду з пенітенціарної справи

управління зовнішніх комунікацій

2013 рік

14. Забезпечити реалізацію Плану дій Рада Європи – Україна на 2011-2014 роки та відповідних
проектів, що стосується компетенції ДПтС України

управління зовнішніх комунікацій

До
30 вересня
2013 року

департамент по роботі з персоналом
департамент кримінальновиконавчої інспекції та соціа-

4
1.

2.

3.

Підпункт 3, пункт 8
З метою забезпечення підтримки населенням України євроінтеграційного
курсу як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики України
забезпечити на постійній основі оновлення інформації про співробітництво
України з ЄС на офіційних веб-сайтах
центральних органів виконавчої влади

4.

6.

15. Забезпечити реалізації планів заходів співпраці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду
України з питань ювенальної юстиції

департамент кримінальновиконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи

2013 рік

16. Забезпечити реалізацію п’ятирічного Канадського проекту "Реформування системи ювенальної юстиції в Україні"
17. Забезпечити реалізацію між ДПтС України і
Головним управлінням тюремної служби Республіки Польща Угоди про співпрацю, що укладена
12 травня 20111 року, та підготовку і підписання
відповідних регіональних угод

департамент кримінальновиконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи
управління зовнішніх комунікацій

2013 рік

управління зовнішніх комунікацій

2013 рік

управління зовнішніх комунікацій

До 30
вересня
2013 року

управління зовнішніх комунікацій

До 30
жовтня
2013 року

Довідково: реалізація зазначеної вище угоди дозволить поглибити і розширити тісту співпрацю
з державою, що входить до складу Європейського Союзу, і впровадження європейського досвіду у
пенітенціарній справі
18. Забезпечити ведення тематичної сторінки з
питань євроінтеграції веб-сайту ДПтС України та
оновлення її актуальною інформацією

19. Опрацювати питання щодо можливості започаткування проекту щодо удосконалення роботи з
об’єктивного висвітлення діяльності органів і
установ, що належать до сфери управління ДПтС
України. Підготувати відповідні пропозиції
20. Опрацювати питання та здійснити пошук
можливостей щодо створення тематичних фільмів
інформаційного і мотивуючого характеру з висвітлення діяльності ДПтС України

Примітка: затверджений першим заступником Голови Державної пенітенціарної служби України
генерал-лейтенантом внутрішньої служби С.М. Сидоренком 12 квітня 2013 року
Управління зовнішніх комунікацій

5.
льно-психологічної роботи

2013 рік

