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Кроссворд по предмету "предмету Кримiнально виконавче право (укр.)"  на тему "Органи та установи виконання покарань (укр.)"
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По горизонтали
1. Виконує покарання у видi штрафу i конфiскацiї майна у випадках та в порядку, передбачених КВК України та Законами України «Про Державну виконавчу службу» i «Про виконавче провадження»
3. Вид установи для вiдбування покарання у видi позбавлення волi
4. Спецiальнi виховнi установи, що виконують покарання у видi позбавлення волi на певний строк стосовно засуджених неповнолiтнiх.
5. Є кримiнально-виконавчими установами вiдкритого типу, якi, згiдно зi ст. 16 КВК України, призначенi для виконання покарання у видi обмеження волi стосовно осiб, засуджених за кримiнальнi проступки та нетяжкi злочини, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено вiдповiдно до статей 82, 389 КК України.
6. Сукупнiсть посадових осiб, надiлених правами та обов'язками щодо керiвництва конкретним органом та (або) установою виконання покарання з метою здiйснення покладених на них функцiй виконання покарань.
7. Є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якої спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра юстицiї України, входить до системи органiв виконавчої влади i забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань
8. Спецiальнi режимнi установи закритого типу, що забезпечують виконання запобiжного заходу — тримання пiд вартою, а також виконують функцiї виправних колонiй мiнiмального рiвня безпеки iз загальними умовами тримання i виправних колонiй середнього рiвня безпеки стосовно засуджених, якi залишенi для роботи з господарського обслуговування.
9. Мета позбавлення волi
11. Найсуровiше в системi кримiнальних покарань
12. В кримiнально-виконавчих установах видiляють iзольованi зони- для роботи засуджених
13. Спецiальнi установи Мiнiстерства оборони України, що виконують покарання у видi позбавлення вiйськового, спецiального звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу, службового обмеження для вiйськовослужбовцiв, засуджених за злочини невеликої тяжкостi, арешту з утриманням засуджених на гауптвахтах, а також здiйснюють контроль за поведiнкою засуджених вiйськовослужбовцiв, звiльнених вiд вiдбування покарання з випробуванням.

По вертикали
1. Виконує покарання засуджених вiйськовослужбовцiв строкової служби у порядку, передбаченому КВК України
2. В кримiнально-виконавчих установах видiляють iзольованi зони— для мешкання засуджених
4. Є кримiнально-виконавчими установами закритого типу, що створюються для виконання покарання у видi позбавлення волi на певний строк та довiчного позбавлення волi
10. Вiдповiдно до ст. 15 КВК України, виконують покарання у видi арешту

