
  
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 30.01.2020 

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; 

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

НАДІЯ”, член комісії (за згодою); 

- Кулєшова Людмила Григорівна – член Київської міської громадської 

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

- Скороход Руслан Леонідович – представник благодійного Фонду Девіда Лінча 

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

- Новіков Володимир Євгенович – заступник голови спілки ветеранів 

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

член комісії (за згодою); 

- 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; 

- Борисова Олександра Володимирівна – Президент, голова правління 

Міжнародного благодійного фонду “ВІА КОНКОРДІА”, член комісії (за 

згодою); 

 

 

 



ЗАПРОШЕНІ: 

Присутні: 

Давиденко Віктор Іванович – начальник управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

Логвиненко Сергій Дмитрович – Заступник начальника ДУ “Київський слідчий 

ізолятор” 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Вступне слово голови спостережної комісії при Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністраці. 

Інформує –Чуздюк Олег Олексійович – голова спостережної комісії 

2. Звітування щодо проведеного концерту 19.01.2020 року в ДУ “Київський 

слідчий ізолятор” 

Інформує – Кулєшова Людмила Григорівна (член спостережної комісії). 

3. Обговорення питання відвідування членами спостережної комісії засідань 

по умовно - достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”, яке відбудеться - 24.02.2019. 

Інформує –Чуздюк Олег Олексійович – голова спостережної комісії 

4. Обговорення питання щодо Забєліна Григорія Андрійовича, який 

знаходиться в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

Інформує – представник ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

5. Узгодження та затвердження плану роботи на 2020 рік з членами 

спостережної комісії. 

Інформує – Ручка І.М., секретар спостережної комісії. 

6. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

словом. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Кулєшову Л.Г. (члена спостережної комісії), яка повідомила що, 19.01.2020 

проведено концерт для засуджених осіб, які знаходяться в ДУ “Київський 

слідчий ізолятор”  

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома  



 

3. СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О. –  який виступив із пропозицією відвідати членами 

спостережної комісії, 24.02.2020 засідання по умовно-достроковому звільненню 

осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”.  

 

ВИРІШИЛИ: 

24.02.2020 -  відвідати засідання по умовно – достроковому звільненню осіб 

в ДУ “Київський слідчий ізолятор” – Новікову В.Є., Борисовій О.В., Некрасовій 

Н.М. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Логвиненка С.Д. – заступника начальника ДУ “Київського слідчого 

ізолятора”, який проінформував в якому статусі знаходиться Забелін Г.А. в 

ДУ “Київський слідчий ізолятор”  

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома.  

 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

членів спостережної комісії ознайомитися із планом роботи спостережної 

комісії на 2020 рік.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план роботи на спостережної комісії на  2020 рік. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось – 0. 

 

ІНШЕ: 

СЛУХАЛИ: 

Чуздюка О.О. – голову спостережної комісії, який запропонував провести 

наступне засідання спостережної комісії на території ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”, яке відбудеться 27.02.2020. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Провести наступне засідання спостережної комісії на території ДУ 

“Київський слідчий ізолятор”, яке відбудеться 27.02.2020. 

За – 10. 

Проти – 0. 

Утрималось – 0. 

 

 



СЛУХАЛИ:  

Чуздюка О.О. – голову спостережної комісії, який запропонував затвердити 

печатку спостережної комісії (макет печатки додається). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити печатку спостережної комісії (макет печатки додається). 

За – 8. 

Проти – 2. 

Утрималось – 0. 

 

СЛУХАЛИ:  

Чуздюка О.О. – голову спостережної комісії, який запропонував на 

наступному засіданні спостережної комісії, яке відбудеться 27.02.2020 на 

території ДУ “Київський слідчий ізолятор”, обстежити медико – санітарне 

забезпечення засуджених осіб, які відбувають покарання в ДУ “Київський 

слідчий ізолятор”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

СЛУХАЛИ:  

Логвиненка С.Д. – заступника начальника ДУ “Київський слідчий ізолятор”, 

який звернувся до спостережної комісії з проханням проводити лекції (із курсу 

підготовки до звільнення засуджених на теми: правова підготовка, 

психологічна підготовка, основи здорового способу життя та безпечної 

поведінки) для засуджених, які відбувають покарання в ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Некрасова Н.М. та Скороход Р.Л. – члени спостережної комісії проявили 

бажання  проводити лекції з підготовки до звільнення засуджених один раз на 

місяць. 

 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 
 

 
 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 


