
  
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ 

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

 

ПОСТАНОВА №6 

спостережної комісії  

при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

 від 28.11.2019 

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; 

- Борисова Олександра Володимирівна – Президент, голова правління 

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

згодою); 

 

ВІДСУТНІ: 

- 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: 

- Клочкова Анна Віталіївна – начальник Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області. 

- Мухіна Ріта Володимирівна – старший інспектор Шевченківського РВ філії 

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

- Литвинова Юлія Анатоліївна – заступник начальника центрального МРУ 

Міністерства юстиції  з питань дотримання прав засуджених та осіб узятих під 

варту. 

-Брієдіс Алла павлівна – представник управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

- Литвин Тетяна Анатоліївна – заступник директора Шевченківського 

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

-  Мірошніченко Юлія Сергіївна – в.о. заступника начальника ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” з соціально – виховної та психологічної роботи. 

 - Романюк Петро Михайлович – перший заступник директора КП “Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району”. 

- Лисенко Юлія Анатоліївна – головний спеціаліст юридичного відділу 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Вступне слово голови спостережної комісії при Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

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. 

 

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), Ручку І.М. (члена спостережної 

комісії), Сольського Ю.А. (члена спостережної комісії)  щодо відвідування 

засідання по умовно – достроковому звільненню осіб в  ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

направляти  на ознайомлення до спостережної комісії при Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації разом із характеристикою особи, 

яка підлягає умовно –достроковому звільненню, копію вироку суду. 

 

  

3. СЛУХАЛИ: 

Мірошниченко Ю.С. – в.о. заступника начальника ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” з соціально – виховної та психологічної роботи, яка запропонувала 

підтримати клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва щодо 

умовно – дострокового звільнення Подгурського Вадима Костянтиновича, який 

відбуває покарання в ДУ “Київський слідчий ізолятор” за ст. 286 ч.2. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Шляхом голосування підтримати клопотання ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” щодо умовно – дострокового звільнення Подгурського Вадима 

Костянтиновича, який відбуває покарання в ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

за ст. 286 ч.2. 

За – 6 

Утримались – 2 

Проти - 0 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Клочкову А.В. - начальника Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області, яка виступила із пропозицією 

привітати дітей з родин, які перебувають у СЖО, а саме батьки яких 

перебувають у конфлікті з законом, новорічними вітаннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. Запросити сім’ї, зазначеної категорії на 

відкриття районної новорічної ялинки у парку ім. Т.Г. Шевченка 19.12.2019  та 

запропонувати родинам звернутися до Шевченківського районного в місті 

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

потреб родини з метою відвідувати соціокультурні заходи. 

 

 



5. СЛУХАЛИ: 

 Романюка П.М. – першого заступника директора КП “Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району”, який повідомив 

про можливість надання соціально – економічної допомоги ( у вигляді меблів) 

для ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

ВИРІШИЛИ: 

Направити представника ДУ “Київський слідчий ізолятор” до КП “Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району” для 

огляду меблів та узгодження дати передачі. 

 

6. СЛУХАЛИ 

Брієдіс А.П. – яка звітувала про проведені соціокультурні та лекційно-

тренінгові заняття в ДУ “Київський слідчий ізолятор”, а саме: 02.11.2019 –

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

факти з життя письменників і книг”, виступ поетеси, письменниці, барда – 

Валентини Забухар з піснями під акомпанемент гітари. 16.11.2019 – 

запланований тренінг психолога не відбувся. 

Також Брієдіс А.П. повідомила про те, що до бібліотеки ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” передано 140 екземплярів книг художньої літератури. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Мірошніченко Ю. С. – в.о. заступника начальника ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” з соціально – виховної та психологічної роботи, яка запропонувала 

провести концерт в ДУ “Київський слідчий ізолятор” для засуджених осіб – 

22.12.2019.  

 

ВИРІШИЛИ: 

22.12.2019 провести концерт до новорічних свят в ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” із залученням ГО “Жінки Оболоні”. 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 
 

 

 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 
 


