
Засідання Спостережної комісії при Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

“29” серпня 2019 року                      15:00                       вул. Б. Хмельницького, 24 

 

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. 

 

 

Голова спостережної комісії,  

Заступник голови Шевченківської  

районної в місті Києві 

державної адміністрації                                                                  Олег ЧУЗДЮК 

 

 

Секретар спостережної комісії                                                       Іван РУЧКА 
 


