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Анотація

У науково-практичному посібнику розглянуто окремі теоретичні та прикладні
питання організації діяльності спостережних комісій в Україні. Наводяться
позитивні практики діяльності спостережних комісій, приклади документів,
звітів за результатами моніторингу умов тримання та забезпечення прав і
законних інтересів засуджених. Висвітлено особливості громадського
контролю за додержанням конституційних та спеціальних прав засуджених.
Докладно розкрито питання моніторингу дотримання медичних прав
засуджених, матеріально-побутових умов тримання в місцях позбавлення волі
та дотримання права на працю. Сформульовано пропозиції по удосконаленню
системи громадського контролю.
Для членів спостережних комісій, громадських активістів, практичних
працівників Державної кримінально-виконавчої системи України та інших
правоохоронних органів, студентів, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ,
науковців.
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