
  
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ 

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

 

ПОСТАНОВА №3 

спостережної комісії  

при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

 від 29.08.2019 

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; 

- Борисова Олександра Володимирівна – Президент, голова правління 

Міжнародного благодійного фонду “ВІА КОНКОРДІА”, 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”, заступник голови, 

член комісії (за згодою); 

ВІДСУТНІ: 

- 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; 

- 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: 

Литвин Тетяна Анатоліївна – Директор Шевченківського районного в місті 

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

Клочкова Анна Віталіївна – начальник Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області. 

Мухіна Ріта Володимирівна – Заступник начальника Шевченківського РВ філії 

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

Логвиненко Сергій Дмитрович – Заступник начальника ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” з соціально-виховної та психологічної роботи. 

Пономарьова Наталія Федорівна - Голова Шевченківської районної організації 

Товариства Червоного Хреста в м. Києві. 

Відсутні: 

Представник Шевченківського РВ сектора ювенальної превенції. 

Литвинова Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління з питань 

дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту центрального МРУ 

Міністерства юстицій. 

Обєдніна Світлана Миколаївна – директор Шевченківської районної філії 

Київського міського центру зайнятості. 

 

 

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

державної адміністрації, голови комісії – Чуздюка Олега Олексійовича 

Інформує –Чуздюк Олег Олексійович – Заступник голови Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

2. Виконання доручень постанови №2 спостережної комісії при 

Шевченківській районній в місті Києві державної адміністрації від 

25.07.2019. 

-  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. Станом на 29.08.2019 не виконано. 

- Шевченківському районному в місті Києві центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді узгодити графік та час прийому психолога Центру, 

один раз на місяць у приміщенні Шевченківського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” у місті Києві та Київській області. Прийом психолога буде 

можливий у разі наявності облаштованого місця в Шевченківському 

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

- Відвідування членами комісії засідання по умовно – достроковому 

звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 31.07.2019 – відвідали 

Борисова Олександра Володимирівна, Третяк Оксана Олександрівна, 



Новіков Володимир Євгенович, 21.08.2019 – відвідали Новіков 

Володимир Євгенович, Рагімова Інна Вікторівна. 

 

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

ресоціалізації засуджених осіб та осіб звільнених від відбування покарання.  

Інформує – Представник “Київського слідчого ізолятора”. 

 

4. Обговорення та узгодження співпраці з ГО “Червоний Хрест”. 

Інформує – Голова ГО “Червоний Хрест” Пономарьова Наталія Федорівна. 

 

5. Обговорення та узгодження плану роботи з управлінням з питань 

дотримання прав засуджених та осіб, взятих під варту МРУ міністерства 

юстицій. 

Інформує – Заступник начальника управління з питань дотримання прав 

засуджених та осіб, взятих під варту МРУ міністерства юстицій Литвинова 

Юлія Анатоліївна. 

 

 

6.Обговорення питання необхідності затвердження номенклатури справ 

спостережної комісії. 

Інформує – Ручка Іван Михайлович  - секретар спостережної комісії. 

 

7. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

словом. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1) Литвин Т.А. – директора Шевченківського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді щодо виконання доручення постанови №2 

спостережної комісії при Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації від 25.07.2019, яка запропонувала організувати надання 

психологічних консультацій для осіб направлених Шевченківським РВ філії ДУ 

“Центр пробації” у місті Києві та Київській області  у приміщенні 

Шевченківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

кожного першого понеділка місяця з 9-00 – 13-00 за адресою: вул. Коперника, 

10. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити графік прийому психолога у приміщенні Шевченківського 

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

кінця 2019 року, а саме в такі дні: 02.09.2019, 07.10.2019, 04.11.2019, 02.12.2019 

з 9-13 год. 

За – 7. 

Проти – 0. 

Утримався – 0. 

 

2)Звітування заступника голови спостережної комісії, Новікова Володимира 

Євгеновича, щодо відвідування засідань по умовно – достроковому звільненню 

осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”, а саме: 31.07.2019, 21.08.2019 року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома.  

 

3)У зв’язку з відсутністю представника Шевченківської районної філії 

Київського міського центру зайнятості питання щодо інформаційного буклету 

про послуги Шевченківської районної філії Київського міського центру 

зайнятості не було опрацьовано. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Вирішено направити лист до Шевченківської районної філії Київського 

міського центру зайнятості та запросити на наступне засідання спостережної 

комісії 26.09.2019. 

За – 7. 

Проти – 0. 

Утримався – 0. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Логвиненка Сергія Дмитровича – Заступника начальника ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” з соціально-виховної та психологічної роботи, який 

повідомив, що станом на 29.08.2019 в ДУ “Київський слідчий ізолятор” 

відбувають покарання 40 осіб. Виступив із пропозицією покращити співпрацю 

щодо ресоціалізації ув’язнених, які перебувають у ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” шляхом залучення представників громадських організацій для 

організації культурних заходів на території ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. Запросити на засідання спостережної комісії 

при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, 26.09.2019 

представника управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. 



 

4. СЛУХАЛИ: 

Пономарьову Наталію Федорівну - Голову Шевченківської районної 

організації Товариства Червоного Хреста в м. Києві, яка проінформувала про 

соціально-економічні послуги, які надає Шевченківська районна організація 

Товариства Червоного Хреста для осіб, які звільнилися з місць позбавлення 

волі та осіб, які відбувають покарання без позбавлення волі а саме: - засоби 

гігієни (за наявності), одяг, медичні препарати ( за наявності ліків та при 

наявності рецепту від лікаря). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та керівництва в роботі. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Ручку І.М. – секретаря спостережної комісії, який повідомив що заступник 

начальника управління з питань дотримання прав засуджених та осіб, взятих 

під варту МРУ міністерста юстицій - Литвинова Юлія Анатоліївна не з’явилась.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Запросити заступника начальника управління з питань дотримання прав 

засуджених та осіб, взятих під варту МРУ міністерства юстицій - Литвинову 

Юлію Анатоліївну на наступне засідання спостережної комісії при 

Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 26.09.2019. 

За – 7. 

Проти – 0. 

Утримався – 0. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Ручку І.М. – секретаря спостережної комісії який, проінформував про 

необхідність затвердження номенклатури справ у такій редакції: 

 

01 Розпорядження про спостережну комісію при Шевченківській районній 

в місті Києві державній адміністрації 

02 Постанови спостережної комісії при Шевченківській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

03 Журнал особистого прийому Голови спостережної комісії 

04 Журнал особистого прийому секретаря спостережної комісії 

05 Журнал реєстрації вхідної документації спостережної комісії. 

Вхідна документація 

06 Журнал реєстрації вихідної документації спостережної комісії 



Вихідна документація 

07 Журнал обліку умовно-достроково звільнених та осіб із іспитовим 

строком 

08 Особові справи умовно-достроково звільнених осіб від покарання 

09 Журнал пропозицій, скарг та заяв громадян 

10 Інформування громадськості через ЗМІ про спостережну комісію 

11 Журнал культурних заходів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити номенклатуру справ спостережної комісії при Шевченківській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

За – 7. 

Проти – 0. 

Утрималось - 0. 

 
 

 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 
 


