
Засідання Спостережної комісії при Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

“28” листопада 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. Звітування членів спостережної комісії, які відвідали засідання по умовно-

достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 13.11.2019 

відвідали: Третяк Оксана Олександрівна, Ручка Іван Михайлович, 

Сольський Юрій Анатолійович, Кулєшова Людмила Григорівна .  

Інформує - Третяк Оксана Олександрівна (член спостережної комісії), Ручка Іван 

Михайлович (член спостережної комісії), Сольський Юрій Анатолійович (член 

спостережної комісії), Кулєшова Людмила Григорівна (член спостережної комісії). 

 

3. Обговорення питання умовно – дострокового звільнення Подгурського Вадима 

Костянтиновича, який відбуває покарання за ст. 286 ч.2 КК України в ДУ 

“Київський слідчий ізолятор”. 

Інформує – Новіков Володимир Євгенович –  заступник голови спостережної 

комісії. 

 

4. Обговорення потреби охоплення дітей з родин, які перебувають у СЖО,    а саме 

батьки яких перебувають у конфлікті з законом, новорічними вітаннями. 

Інформують – представник Шевченківського РВ філії ДУ “Центр пробації” у місті 

Києві та Київській області, представник служби у справах дітей та сім’ї 

Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, представник 

управління культури, туризму та охорони культурної спадщини при 

Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, представник 

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

та молоді, представник управління праці та соціального захисту населення при 

Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

 

5. Обговорення питання надання соціально – економічної допомоги (у вигляді      

меблів) для ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

Інформує – представник КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Шевченківського району міста Києва”. 



6. Звітування управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо 

проведених на території ДУ “Київський слідчий ізолятор” соціокультурних та 

лекційно-тренінгових занять 02.11.2019 та 16.11.2019. 

Інформує – представник управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.  

 

7. Узгодження з ДУ “Київський слідчий ізолятор”дати проведення концерту на 

території ізолятору за участі ГО “Жінки Оболоні” 

Інформує - Кулєшова Людмила Григорівна - представник ГО “Жінки Оболоні”, 

член спостережної комісії та представник ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

 

 

8. Інше. 

 

 

Голова спостережної комісії                                                       Олег ЧУЗДЮК 

                                                                  

   

 

Секретар спостережної комісії                                                       Іван РУЧКА 
 


