
  
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ 

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

 

ПОСТАНОВА №5 

спостережної комісії  

при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

 від 31.10.2019 

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; 

- 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; 

 

ВІДСУТНІ: 

- Борисова Олександра Володимирівна – Президент, голова правління 

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

згодою); 

- 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: 

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

пробації” у місті Києві та Київській області. 

- Ворона Тетяна Сергіївна – старший інспектор Шевченківського РВ філії ДУ 

“Центр пробації” у місті Києві та Київській області. 

- Реслер Андрій Олександрович – головний спеціаліст управління освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

- Усенко Оксана Володимирівна – директор спеціалізованої школи I-III 

ступенів №139 з поглибленим вивченням математики. 

- Соболєва Тетяна Федорівна – заступник директора спеціалізованої школи I-III 

ступенів №139 з поглибленим вивченням математики. 

- Литвинова Юлія Анатоліївна – заступник начальника центрального МРУ 

Міністерства юстиції  з питань дотримання прав засуджених та осіб узятих під 

варту. 

- Матвєєв Леонід Андрійович – представник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Відсутні: 

- Логвиненко Сергій Дмитрович – заступник начальника ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” з соціально-виховної та психологічної роботи. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Вступне слово голови спостережної комісії при Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністраці. 

Інформує –Чуздюк Олег Олексійович – голова спостережної комісії 

 

2. Звітування членів спостережної комісії, які відвідали засідання по умовно-

достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

09.10.2019 відвідали: Третяк Оксана Олександрівна, Некрасова Надія 

Михайлівна.  

Інформує - Третяк Оксана Олександрівна (член спостережної комісії), 

Некрасова Надія Михайлівна (член спостережної комісії). 

 

3. Обговорення питання відвідування членами спостережної комісії засідань 

по умовно - достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”, які відбудуться: 13.11.2019, 04.12.2019, 25.12.2019. 

Інформує –Чуздюк Олег Олексійович – голова спостережної комісії 

 

 

 



4. Обговорення питання надання спортивного інвентарю, книжок та 

настільних ігор для неповнолітніх осіб  які знаходяться в ДУ “Київський 

слідчий ізолятор”. 

Інформує – представник Управління освіти при Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

    

5.1 Узгодження дати проведення 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. 

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

Оболоні” 

Інформує - Кулєшова Людмила Григорівна - представник ГО “Жінки 

Оболоні”, член спостережної комісії. 

 

 

6. Обговорення питання щодо необхідності відвідування членами 

спостережної комісії ДУ “Київський слідчий ізолятор” для вивчення 

матеріально – побутового та медико – санітарного забезпечення засуджених 

осіб, умови їх праці та навчання. 

Інформує – Новіков Володимир Євгенович - заступник голови спостережної 

комісії. 

 

7. Інше. 

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

словом. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Третяк О. О. (члена спостережної комісії), Некрасову Н. М. (члена 

спостережної комісії) щодо відвідування засідання по умовно – достроковому 

звільненню осіб в  ДУ “Київський слідчий ізолятор”  



ВИРІШИЛИ: 

На засіданнях спостережної комісії при Шевченківській районній в місті 

Києві державній адміністрації розглядати клопотання про умовно – дострокове 

звільнення осіб, які відбувають покарання в ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

та вирішувати погодження шляхом голосування членів спостережної комісії.  

За – 7. 

Проти – 0. 

Утримався – 0. 

 

  
 

3. СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О. – голову спостережної комісії. Виступив із пропозицією 

розподілити членів спостережної комісії для участі у засіданнях по умовно – 

достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”, згідно 

графіку який надійшов від ДУ “Київський слідчий ізолятор” та відповідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 “Про затверження 

положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних 

виховних установах” пункту 6, підпункту 1. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

13.11.2019 - відвідати засідання по умовно – достроковому звільненню осіб 

в ДУ “Київський слідчий ізолятор” – Сольському Ю.А., Ручці І.М., Третяк О.О., 

Кулєшовій Н.М. 

04.12.2019 - відвідати засідання по умовно – достроковому звільненню осіб 

в ДУ “Київський слідчий ізолятор” – Чуздюку О.О., Новікову В.Є, Ручці І.М., 

Третяк О.О. 

25.12.2019 – вирішити на наступному засіданні спостережної комісії, яке 

відбудеться 26.11.2019. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Реслера А.О. - головного спеціаліста управління освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації, який повідомив що питання 

надання гуманітарної допомоги неповнолітнім які знаходяться в ДУ 

“Київський слідчий ізолятор” на контролі в управлінні освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації та запланована дата передачі 

гуманітарної допомоги: грудень 2019 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та передати гуманітарну допомогу 

неповнолітнім які знаходяться в ДУ “Київський слідчий ізолятор” до 

новорічних свят 2019 року. 

 



5. СЛУХАЛИ: 

5.1 Матвєєва Л.А. – представника управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації, який повідомив про те що на листопад 2019 року заплановано та 

погоджено з ДУ “Київський слідчий ізолятор” провести на території ізолятору 

соціокультурні та лекційно-тренінгові заходи, а саме: 

1. Презентація експрес-досьє “Відомі книги написані у в’язниці” з циклу 

“Цікаві факти з життя письменників і книг” – запланована дата 

проведення - 02.11.2019; 

2. Виступ поетеси, письменниці, барда – Валентини Забухар з піснями під 

акомпанемент гітари – запланована дата проведення - 02.11.2019; 

3. Тренінг психолога ЦБС Черниш О.С. під назвою “Зняття тривоги, страху” 

– запланована дата проведення – 16.11.2019. 

Матвєєв Л.А. повідомив про те що зібрано 100 екземплярів книг художньої 

літератури для передачи до бібліотеки ДУ  “Київський слідчий ізолятор” 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома, затвердити запропонований графік 

проведення на території ДУ “Київський слідчий ізолятор”  соціокультурні та 

лекційно-тренінгові заходи. Передачу 100 екземплярів книг художньої 

літератури до бібліотеки ДУ “Київський слідчий ізолятор” вирішено передати 

разом із гуманітарною допомогою для неповнолітніх, які знаходяться в ДУ 

“Київський слідчий ізолятор” у грудні 2019 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

5.2 Згідно постанови №4 від 26.09.2019 спостережної комісії при 

Шевченківській районній в місті Києві державної адміністрації одним із рішень 

було погодження між Кулєшовою Л.Г. (членом спостережної комісії, 

заслуженою артисткою України) та Логвиненком С.Д. (заступником начальника 

ДУ “Київський слідчий ізолятор” з соціально-виховної та психологічної 

роботи) дати проведення концерту на території  ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” та відвідування Кулешовою Л.Г. актової зали ізолятору для 

узгодження організаційних питань проведення концерту. На заплановану 

зустріч Логвиненко С.Д. з невідомих причин відмовився зустрітися з 

Кулешовою Л.Г. на території ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

ВИРІШИЛИ: 

Провести зустріч Логвиненка С.Д. та Кулешової Л.Г. на території ДУ 

“Київський слідчий ізолятор”  для узгодження організаційних питань 

проведення  концерту на 13.11.2019. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Новікова В.Є. – заступника голови спостережної комісії, який повідомив що 

відповідно постанови Кабінету Міністрів України №429 положення про 

спостережні комісії, члени спостережної комісії мають право відвідувати 

установи виконання покарань, вивчати стан матеріально – побутового та 

медино – санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та 



навчання, стан організації соціально- виховної роботи та звернувся з пропозиції 

відвідати ДУ “Київський слідчий ізолятор” для проведення відповідної роботи.  

 

ВИРІШИЛИ: 

04.12.2019 відвідати членами спостережної комісії ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” для вивчення матеріально – побутового стану та медико – санітарного 

забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації 

соціально - виховної роботи. До відвідування долучити таких членів 

спостережної комісії: Чуздюк Олег Олексійович, Новіков Володимир 

Євгенович, Ручка Іван Михайлович, Третяк Оксана Олександрівна. 

 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 
 

 

 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 
 


