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Анотація

У науково-практичному посібнику розглянуто окремі прикладні питання
кримінально-виконавчого права. Зосереджено увагу на проблемах, пов'язаних
зі складанням основних документів за результатами проведення
соціально-виховної роботи із засудженими. Докладно розкрито питання
застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення. Висвітлено
особливості ведення облікових документів на засуджених та порядку
обчислення строків у процесі виконання кримінальних покарань.
Проаналізовано порядок підготовки та подання до суду матеріалів на
встановлення адміністративного нагляду за особами, що звільняються з місць
позбавлення волі.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ, практичних працівників
державних установ та правоохоронних органів.
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