
Засідання Спостережної комісії при Шевченківській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

“26” вересня 2019 року                      15:00                   вул. Б. Хмельницького, 24 

 

1. Вступне слово голови спостережної комісії при Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністраці. 

Інформує –Чуздюк Олег Олексійович – голова спостережної комісії 

 

2. Виконання доручень постанови №2 спостережної комісії при Шевченківській 

районній в місті Києві державній адміністрації від 25.07.2019. 

-  Шевченківській районній філії Київського міського центру зайнятості 

розробити інформаційний буклет про послуги Центру зайнятості та 

розмістити в приміщенні Шевченківського РВ філії ДУ “Центр пробації” у 

місті Києві та Київській області (повторно, перенесено з постанови №3 від 

29.08.2019).  

- Відвідування членами комісії засідання по умовно – достроковому звільненню 

осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 11.09.2019 – не відвідали ДУ 

“Київський слідчий ізолятор” у зв’язку з відсутністю осіб, які 

підлягають умовно-достроковому звільненню в ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”. 

 

3. Звітування Шевченківського районного в місті Києві центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді про проведену роботу за 9 місяців 2019 року 

із сім’ями в яких один із батьків перебуває в місцях позбавлення волі або 

засуджені без позбавлення волі. 

Інформує – Директор Шевченківського районного в місті Києві центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Євсеньова Валентина Петрівна. 

 

4.1 Обговорення питання можливості організації культурних заходів на 

території ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

Інформує – представник управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини при Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

4.2. Узгодження дати проведення культурних заходів за участі ГО “Жінки 

Оболоні” 

Інформує -  представник ГО “Жінки Оболоні” –Кулєшова Людмила Григорівна. 

 



5. Обговорення та узгодження плану роботи з центральним міжрегіональним 

управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих 

під варту. 

Інформує – Заступник начальника центрального міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з 

питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту - Литвинова 

Юлія Анатоліївна. 

 

6. Звітування сектора ювенальної пробації м. Києва філії ДУ “Центр пробації” у  

    місті Києві та Київській області про проведену роботу із засудженими за I 

півріччя 2019 року. 

Інформує  – начальник сектора ювенальної пробації м. Києва філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області – Яцун Вікторія Миколаївна. 

 

7. Звітування дільничого офіцера поліції Шевченківського УП у м. Києві про 

проведену роботу за I півріччя 2019 року із особами, які звільнились з місць 

позбавлення волі. 

Інформує – представник Шевченківського УП у м. Києві. 

 

8. Інше. 

 

 

Голова спостережної комісії,  

Заступник голови Шевченківської  

районної в місті Києві 

державної адміністрації                                                                  Олег ЧУЗДЮК 

 

 

Секретар спостережної комісії                                                       Іван РУЧКА 
 


