
  
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ 

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

 

ПОСТАНОВА №1 

спостережної комісії  

при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

 від 27.06.2019 

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; 

- 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; 

 - 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); 

 - Кулєшова Людмила Григорівна – Член Київської міської громадської організації 

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

ВІДСУТНІ: 

- Скороход Руслан Леонідович – Представник благодійного Фонду Девіда Лінча в 

Україні – директор благодійного Фонду “Скороход”, член комісії (за згодою). 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Литвин Тетяна Анатоліївна – директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

-Кузуб Наталія Григорівна – провідний юрисконсульт відділу соціальної роботи 

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

та молоді, член комісії; 



Поліщук Руслан Олександрович – старший інспектор Шевченківського РВ філії ДУ 

“Центр пробації” у місті Києві та Київській області. 

Полевська Ірина Валеріївна – фахівець Шевченківського РВ з питань пробації. 

ВІДСУТНІ: 

Представник ДУ ”Київський слідчий ізолятор” 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.Вступне слово заступника голови Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голови комісії – Чуздюка Олега Олексійовича 

2.Обрання заступника голови спостереженої комісії. 

3. Визначення днів та годин прийому голови та секретаря комісії. 

4. Обговорення графіку роботи спостережної комісії на II півріччя 2019 року. 

5. Обговорення пропозицій щодо плану роботи на II півріччя 2019 року 

6. Співпраця з органами і установами виконання покарань, виправленні і 

ресоціалізації засуджених осіб та осіб звільнених від відбування покарання.  

7. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

та привітав членів комісії із затвердженням оновленого складу спостережної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О.  – голову спостережної комісії; Ручку І. М.  – секретаря 

спостережної комісії; Новікова В.Є. – члена комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати заступником голови спостережної комісії – Новікова В.Є. заступник 

голови спілки ветеранів Афганістану Шевченківського району в місті Києві “Місія”. 

За – 9. 

Проти – 0. 

Утримався – 1 ( Новіков В.Є.) 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

встановити прийомний день для голови комісії кожний 1-й та 3-й вівторок місяця з 

15-00 до 17-00, за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24, каб.203;         

   Ручку І. М.  – секретаря спостережної комісії. Виступив із пропозицією 

встановити прийомний день для секретаря комісії кожний 2-й та 4-й вівторок місяця 

з 15-00 до 17-00 за адресою: вул. Коперника, 10, каб. 8. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити графік прийому голови спостережної комісії кожний 1-й та 3-й 

вівторок місяця з 15-00 до 17-00, за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24, каб.203.  

Затвердити графік прийому секретаря спостережної комісії кожний 2-й та 4-й 

вівторок місяця з 15-00 до 17-00 за адресою: вул. Коперника, 10, каб. 8. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 



 

4. СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О.  – голову спостережної комісії; Ручку І. М.  – секретаря 

спостережної комісії, які виступили із пропозицією проводити засідання 

спостережної комісії кожного останнього четверга місяця о 15-00 за адресою:       

вул. Б. Хмельницького, 24. 

1 раз на квартал проводити засідання спостережної комісії за адресою:              

вул. Дегтярівська, 13 - ДУ ”Київський слідчий ізолятор” 

ВИРІШИЛИ: 

Погоджено проведення засідання спостережної комісії кожного останнього 

четверга місяця о 15-00 за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24. 

1 раз на квартал проводити засідання спостережної комісії за адресою:                   

вул. Дегтярівська, 13, ДУ ”Київський слідчий ізолятор”. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О.  – голову спостережної комісії; Ручку І. М.  – секретаря 

спостережної комісії; Новікова В.Є. – члена комісії; Кулєшову Л.Г. – члена комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Узгодити план роботи на II півріччя 2019 року зі всіма членами комісії та надати 

на затвердження комісії. 

Термін виконання: 25.07.2019. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О.  – голову спостережної комісії; Поліщука Руслана   

Олександрович – старшого інспектора Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підписати меморандум про співпрацю з Центром пробації Шевченківського 

РВ. 

Термін виконання: 25.07.2019. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 

 

2. Опрацювати питання підписання меморандуму про співпрацю з ДУ 

“Київський слідчий ізолятор”. 

Термін виконання: 25.07.2019. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 

 

 3. Запросити на засідання спостережної комісії 29.08.2019 представників: 

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, 



управління охорони здоров’я Шевченківської районної  в місті Києві державної 

адміністрації, Шевченківської районної філії Київського міського центру зайнятості, 

ГО Червоного Хреста. 

Термін виконання: 25.07.2019. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О.  – голову спостережної комісії, з питання поліпшення діяльності 

спостережної комісії. 

ВИРІШИЛИ 

1) Доручити Шевченківському районному відділу філії ДУ “Центр пробації” у 

місті Києві та Київській області, сектору ювенальної превенції відділу превенції 

Шевченківського управління поліції у місті Києві, ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

підготувати звіт про проведену роботу із засудженими протягом I півріччя 2019 

року. 

Термін виконання 25.07.2019 

 

2) Підготувати інформаційні довідки з переліком послуг громадських та 

державних установ, які можуть отримати засуджені та особи, які відбувають 

покарання без позбавлення волі. 

Термін виконання 15.07.2019 

 

 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 

 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 

 


