
  
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ 

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24 

 

ПОСТАНОВА №4 

спостережної комісії  

при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

 від 26.09.2019 

ПРИСУТНІ: 

- Чуздюк Олег Олексійович – Заступник голови Шевченківської районної в    

місті Києві державної адміністрації, голова комісії; 

- Ручка Іван Михайлович – фахівець із соціальної роботи Шевченківського 

районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

секретар комісії; 

- Сольський Юрій Анатолійович – головний спеціаліст взаємодії з                                     

правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, член комісії; 

- Рагімова Інна Вікторівна – начальник відділу соціальних програм Управління 

праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації, член комісії; 

- Борисова Олександра Володимирівна – Президент, голова правління 

Міжнародного благодійного фонду “ВІА КОНКОРДІА”, член комісії (за 

згодою); 

- Некрасова Надія Михайлівна – Голова правління ГО “Фонд КРІМІНОН – 

НАДІЯ”, член комісії (за згодою); 

- Новіков Володимир Євгенович – заступник голови спілки ветеранів 

Афганістану Шевченківського району в місті Києві “Місія”, заступник голови, 

член комісії (за згодою); 

- Третяк Оксана Олександрівна – головний спеціаліст відділу профілактичної, 

організаційно – виховної, методичної роботи та контролю за спеціальними 

установами служби у справах дітей та сім’ї Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації, член комісії; 

- Скороход Руслан Леонідович – Представник благодійного Фонду Девіда 

Лінча в Україні – директор благодійного Фонду “Скороход”, член комісії (за 

згодою). 

- Кулєшова Людмила Григорівна – Член Київської міської громадської 

організації “Жінки Оболоні”, член комісії (за згодою); 

 

 



ЗАПРОШЕНІ: 

Присутні: 

- Євсеньова Валентина Петрівна – директор Шевченківського районного в місті 

Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

- Полевська Ірина Валеріївна – фахівець Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області. 

- Логвиненко Сергій Дмитрович – заступник начальника ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” з соціально-виховної та психологічної роботи. 

- Литвинова Юлія Анатоліївна – заступник начальника центрального МРУ 

Міністерства юстиції  з питань дотримання прав засуджених та осіб узятих під 

варту. 

- Брієдіс Алла Павлівна – в.о. начальника управління культуриЮ туризму та 

охорони культурної спадщини Шевченківської районної в    місті Києві 

державної адміністрації. 

- Яцун Вікторія Миколаївна – начальник сектора ювенальної пробації м. Києва 

філії ДУ “Центр пробації” у місті Києві та Київській області. 

- Крук Віта Вікторівна – провідний фахівець з питань зайнятості 

Шевченківської районної філії “Київського міського центру зайнятості”. 

- Наливка Тетяна Валентинівна – інспектор сектору дільничих офіцерів поліції 

Шевченківського УП ГУНП у м. Києві. 

 

Відсутні: 

-Представник сектору ювенальної превенції Шевченківського УП ГУНП у м. 

Києві. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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 11.09.2019 членами спостережної комісії засідання по умовно – 

достроковому звільненню осіб 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 – член спостережної комісії, представник Київської міської 

громадської організації “Жінки Оболоні”, народна артистка України – 

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 ГУНП у м. Києві. 

 

8. Інше. 

 

 

 

 



 

1. СЛУХАЛИ: 

   Чуздюка О.О.  – голову спостережної комісії, який виступив зі вступним 

словом. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1) Крук В. В. – провідного фахівеця з питань зайнятості Шевченківської 

районної філії “Київського міського центру зайнятості” щодо виконання 

доручення постанови №3 спостережної комісії при Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністрації від 29.08.2019, яка передала розроблений 

буклет про послуги Шевченківської районної філії “Київського міського центру 

зайнятості” до Шевченківського РВ філії ДУ “Центр пробації” у місті Києві та 

Київській  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований буклет про послуги Шевченківської районної 

філії “Київського міського центру зайнятості” та розмістити на інформаційному 

стенді у приміщенні Шевченківського РВ філії ДУ “Центр пробації” у місті 

Києві та Київській області. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утримався – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

Секретаря спостережної комісії, Ручки І. М., щодо відвідування членами 

спостережної комісії засідання по умовно – достроковому звільненню осіб в ДУ 

“Київський слідчий ізолятор” 11.09.2019. Члени комісії засідання не відвідали у 

зв’язку з відсутністю осіб осіб, які підлягають умовно – достроковому 

звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома.  

 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Євсеньову В. П. – директор Шевченківського районного в місті Києві 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка звітувала 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.  

 



 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома, посилити роботу з даною категорією сімей 

та налагодити співпрацю із дільничим офіцером поліції Шевченківського РВ 

ГУНП у м. Києв. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1 Брієдіс А. П. – в.о. начальника Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації, яка проінформувала про можливість задіяння 

бібліотек, які знаходяться на території Шевченківського району з метою 

проведення культурних заходів в ДУ “Київський слідчий ізолятор”, а саме: 

виступи поетес, консультація психолога та подарунки книжок засудженим, 

які відбувають покарання в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та узгодити з Логвиненком С. Д. – 

заступником начальника ДУ “Київський слідчий ізолятор” з соціально-виховної 

та психологічної роботи дату проведення культурних заходів на території 

ізолятора. 

 

СЛУХАЛИ: 

4.2 Кулєшову Л. Г.– члена спостережної комісії, представника Київської 

міської громадської організації “Жінки Оболоні” (народну артистку України), 

яка повідомила що має концертну програму та артистів, які погодились 

виступити в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та узгодити з Логвиненком С. Д. – 

заступником начальника ДУ “Київський слідчий ізолятор” з соціально-виховної 

та психологічної роботи дату проведення концерту. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Литвинову Ю. А. – заступник начальника центрального МРУ Міністерства 

юстиції  з питань дотримання прав засуджених та осіб узятих під варту, яка 

повідомила про необхідність надання гуманітарної допомоги неповнолітнім, які 

знаходяться під вартою в ДУ “Київський слідчий ізолятор”, а саме: спортивний 

інвентар, книжки, настільні ігри, тощо. Також Юлія Анатоліївна повідомила, 

що готова співпрацювати зі спостережною комісією для покращення роботи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Членам спостережної комісії взяти інформацію до відома керівництва в 

роботі. 

 

 



 

6. СЛУХАЛИ: 

Яцун В. М. – начальника сектора ювенальної пробації м. Києва філії ДУ 

“Центр пробації” у місті Києві та Київській області, яка звітувала про 

проведену роботу із засудженими за 9 місяців 2019 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Наливко Т. В. – інспектора сектора дільничих офіцерів поліції 

Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, яка звітувала про проведену роботу за 9 

місяців із особами, які повернулися із місць позбавлення волі. Станом на 

29.09.2019 року на обліку перебуває 14 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та налагодити співпрацю із 

Шевченківським районним в місті Києві центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Скорохода Руслана Леонідовича – члена спостережної комісії, представника 

благодійного Фонду Девіда Лінча в Україні – директора благодійного Фонду 

“Скороход”,  який повідомив про можливість проведення медитації  для осіб, 

які відбувають покарання в ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

 

ВИРІШИЛИ: 

Узгодити з Логвиненком С. Д. – заступником начальника ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” з соціально-виховної та психологічної роботи можливість 

проведення медитації на території ДУ “Київський слідчий ізолятор” для осіб, 

які відбувають покарання. 

 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 
 

 

 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 
 


