
Звіт про проведену роботу за II півріччя 2019 спостережної комісії при 

Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

За період II півряччя 2019 року проведено 7 засідань спостережної комісії. 

Членами спостережної комісії відвідано 4 засідання по умовно – 

достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор” та 

підписано одне спільне клопотання до суду про умовно – дострокове 

звільнення особи, яка відбуває покарання в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

Для покращення діяльності Спостережної комісії налагоджено співпрацю з 

такими урядовими та не урядовими організаціями, а саме: Шевченківський 

районний в місті Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Службою у справах дітей та сім’ї Шевченківською районною в місті Києві 

державною адміністрацією, Управлінням праці та соціального захисту 

населення Шевченківською районною в місті Києві державною 

адміністрацією, Управлінням культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Шевченківською районною в місті Києві державною 

адміністрацією, Шевченківською районною філією “Київського міського 

центру зайнятості”, Управлінням з питань дотримання прав засуджених та 

осіб узятих під варту центрального Міжрегіонального управління 

міністерства юстиції, Шевченківським РВ філії ДУ “Центр пробації” у м. 

Києві та Київській обл., з дільничим офіцером поліції Шевченківського 

районного відділу, Центром ювенальної пробації в місті Києві, ГО “Жінки 

Оболоні”, Міжнародним благодійним фондом “ ВІА Конкордія”, ГО “фонд 

Кримінон”, благодійним фондом Девіда Лінча в Україні. 

Спостережною комісією організовано та проведено 2 соціокультурних захода 

на території ДУ “Київський слідчий ізолятор” а саме: “Виступ поетеси під 

акомпонемент гітари” та концерт присвячений до новорічних свят для 

ресоціалізації осіб, які відбувають покарання в ДУ “КИївський слідчий 

ізолятор”. До бібліотеки ДУ “Київський слідчий ізолятор” передано 140 

екземплярів книг художньої літератури. Шевченківським РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у м. Києві та Київській обл . надано гуманітарну допомогу у 

вигляді меблів та запрошено осіб, які відбувають покарання без позбавлення 

волі та мають дітей, відвідати новорічну виставу та отримати подарунок.  

Обстежено матеріально – побутове забезпечення засуджених осіб, умови їх 

праці в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. Розроблено інформаційний буклет 

для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та потребують 

гуманітарної, матеріальної, психологічної та юридичної допомоги. Також 

спостережна комісія привітала неповнолітніх в ДУ “Київський слідчий 



ізолятор” з Днем Святого Миколая ( подарували цукерки, настільні ігри, 

спортивний інвентар). 


