
  
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ 

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

 

ПОСТАНОВА №2 

спостережної комісії  

при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

 від 25.07.2019 

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); 

- Новіков Володимир Євгенович – заступник голови спілки ветеранів 

Афганістану Шевченківського району в місті Києві “Місія”, заступник голови, 

член комісії (за згодою); 

ВІДСУТНІ: 

- Скороход Руслан Леонідович – Представник благодійного Фонду Девіда 

Лінча в Україні – директор благодійного Фонду “Скороход”, член комісії (за 

згодою). 

- Некрасова Надія Михайлівна – Голова правління ГО “Фонд КРІМІНОН – 

НАДІЯ”, член комісії (за згодою); 

 



ЗАПРОШЕНІ: 

Танасійчук Таїсія Миколаївна – заступник директора – начальник відділу 

соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Поліщук Руслан Олександрович – старший інспектор Шевченківського РВ філії 

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

Клочкова Анна Віталіївна – начальник Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області. 

Обєдніна Світлана Миколаївна – директор Шевченківської районної філії 

Київського міського центру зайнятості. 

Хоменко Олена Олександрівна – головний спеціаліст Управління освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Базюнь Роман Дмитрович – старший інспектор Ізолятора тимчасового 

тримання ГУНП у м. Києві. 

Рейф Валентина Іванівна – начальник відділу охорони здоров’я Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

Лободюк Дмитро Олегович – інспектор сектора ювенальної превенції відділу 

превенції Шевченківського управління поліції у місті Києві. 

ВІДСУТНІ: 

Представник ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

Представник ГО “Червоний Хрест” 

 

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

державної адміністрації, голови комісії – Чуздюка Олега Олексійовича 

2. Узгодження та затвердження плану роботи на II півріччя 2019 року з усіма 

членами спостережної комісії. 

3. Звітування ДУ “Центр пробації” у місті Києві та Київській області за I 

півріччя 2019 року.. 

4. Звітування сектора ювенальної превенції відділу превенції Шевченківського 

управління поліції у місті Києві  за I півріччя 2019 року. 

5. Обговорення та узгодження графіку проведень та участі членів комісії у 

засіданнях по умовно – достроковому звільненню осіб, які відбувають 

покарання в ДУ “Київський слідчий ізолятор”.  

6. Обговорення та узгодження плану роботи з Ізолятором тимчасового 

тримання ГУНП у м. Києві  

7. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

словом. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 



2. СЛУХАЛИ: 

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

членів спостережної комісії ознайомитися із планом роботи спостережної 

комісії на II півріччя 2019 року.  

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план роботи на спостережної комісії на II півріччя 2019 року. 

За – 8. 

Проти – 0. 

Утримався – 0. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Клочкову Анну Віталіївну – начальника Шевченківського РВ філії ДУ 

“Центр пробації” у місті Києві та Київській області, яка проінформувала членів 

спостережної комісії про проведену роботу, за I півріччя 2019 року, з особами 

які відбувають умовний термін покарання та проблеми які виникають у 

мотивації таких осіб.    

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію Шевченківського РВ філії ДУ “Центр пробації” у місті Києві та 

Київській області членам спостережної комісії взяти до відома. 

Шевченківській районній філії Київського міського центру зайнятості 

розробити інформаційний буклет про послуги Центру зайнятості та розмістити 

в приміщенні Шевченківського РВ філії ДУ “Центр пробації” у місті Києві та 

Київській області до 01.09.2019 року. 

Шевченківському районному в місті Києві центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді інформацію прийняти до відома та узгодити графік та час 

прийому психолога Центру, один раз на місяць у приміщенні Шевченківського 

РВ філії ДУ “Центру пробації” у місті Києві та Київській області. 

4. СЛУХАЛИ: 

Лободюка Дмитра Олеговича – інспектора сектору ювенальної превенції 

відділу превенції Шевченківського управління поліції у місті Києві, який 

проінформував членів спостережної комісії про проведену роботу, за I півріччя 

2019 року з особами неповнолітнього віку. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію сектора ювенальної превенції відділу превенції 

Шевченківського управління поліції у місті Києві членам спостережної комісії 

взяти до відома. 

5. 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: 

31.07.2019 – відвідати засідання по умовно – достроковому звільненню осіб 

в ДУ “Київський слідчий ізолятор” – Борисовій Олександрі Володимирівни, 

Третяк Оксані Олександрівні, Новікову Володимиру Євгеновичу. 

21.08.2019 - відвідати засідання по умовно – достроковому звільненню осіб 

в ДУ “Київський слідчий ізолятор” – Рагімовій Інні Вікторівні, Новікову 

Володимиру Євгеновичу. 

11.09.2019 - відвідати засідання по умовно – достроковому звільненню осіб 

в ДУ “Київський слідчий ізолятор” – Ручці Івану Михайловичу, Сольському 

Юрію Анатолійовичу, Третяк Оксані Олександрівні, Некрасовій Надії 

Михайлівні. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Базюня Романа Дмитровича – старшого інспектора ізолятора тимчасового 

тримання ГУНП у м. Києві, який проінформував членів спостережної комісії 

про специфіку ізолятора тимчасового тримання ГУНП у м. Києві 

ВИРІШИЛИ: 

Згідно 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, відвідувати ізолятора 

тимчасового тримання ГУНП у м. Києві один раз на пів року, дата уточнюється. 

За – 8. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

діяльності спостережної комісії. 

ВИРІШИЛИ 

1) Запросити на засідання спостережної комісії 29.08.2019 представників: 

ДУ “Центр пробації” філії ДУ “Центр пробації”  у місті Києві та Київській 

області сектора ювенальної пробації, Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області, сектора ювенальної превенції 

відділу превенції Шевченківського управління поліції у місті Києві, 

Шевченківської районної філії Київського міського центру зайнятості, ГО 

“Червоний Хрест”, ДУ “Київський слідчий ізолятор” до 28.08.2019 року. 
  

 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 
 


