
  
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 26.02.2020 

ПРИСУТНІ: 

- Ручка Іван Михайлович – фахівець із соціальної роботи Шевченківського 

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

секретар комісії; 

- 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); 

- 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); 

 

ВІДСУТНІ: 

- Чуздюк Олег Олексійович – заступник голови Шевченківської районної в    

місті Києві державної адміністрації, голова 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; 

- 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). 

 



ЗАПРОШЕНІ: 

Відсутні: 

- Литвинова Юлія Анатоліївна – заступник начальника центрального МРУ 

Міністерства юстиції  з питань дотримання прав засуджених та осіб узятих під 

варту. 

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

Київській області. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Засідання спостережної комісії на території ДУ “Київський слідчий ізолятор” 
1. Вступне слово заступника голови спостережної комісії при Шевченківській 

районній в місті Києві державній адміністраці. 

Інформує – Новіков В.Є. заступник голови спостережної комісії 

2. Звітування членів спостережної комісії, щодо відвідування засідання по 

умовно – достроковому звільненню в ДУ “Київський слідчий ізолятор”, 

24.02.2020.  

Інформує – Новіков В.Є. (член спостережної комісії).  

3. Обговорення питання відвідування членами спостережної комісії засідання 

по умовно - достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”, яке відбудеться: 16.03.2020. 

Інформує – Новіков В.Є. (член спостережної комісії). 

4. Інформування ДУ “Центр пробації” філії ДУ у м. Києві та Київській обл. 

Шевченківського РВ, щодо діяльності та проведеної роботи на території ДУ 

“Київський слідчий ізолятор.” 

Інформує – представник ДУ “Центр пробації” філії ДУ у м. Києві та Київській 

обл. Шевченківського РВ. 

5. Обстеження медико – санітарного забезпечення засуджених осіб, які 

знаходяться в ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

Інформує – представник ДУ “Київський слідчий ізолятор”. 

6. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

   Новікова В.Є.  – заступника голови спостережної комісії, який виступив зі 

вступним словом. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Новікова В.Є. – заступника голови спостережної комісії, який повідомив 

що, 24.02.2020 члени спостережної комісії не відвідали засідання по умовно – 



достроковому звільненню в ДУ “Київський слідчий ізолятор” у зв’язку з 

відсутністю осіб, які підлягають умовно – достроковому звільненню. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Ручку І.М. секретаря спостережної комісії –  який виступив із пропозицією 

відвідати членами спостережної комісії, 16.03.2020 засідання по умовно-

достроковому звільненню осіб в ДУ “Київський слідчий ізолятор”.  

 

ВИРІШИЛИ: 

16.03.2020 -  відвідати засідання по умовно – достроковому звільненню осіб 

в ДУ “Київський слідчий ізолятор” – Третяк О.О., Некрасовій Н.М. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

У зв’зку з відсутністю представника від Шевченківського РВ філії ДУ 

“Центр пробації” у місті Києві та Київській області, питання не 

обговорювалось. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести доповідь Шевченківського РВ філії ДУ “Центр пробації” у місті 

Києві та Київській області на наступне засідання спостережної комісії, яке 

відбудеться 26.03.2020. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Письменного Ігоря Миколайовича – завідувача Київської міської медичної 

частини філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально – 

виконавчої служби України” на території ДУ “Київський слідчий ізолятор”, з 

інформацією щодо організації роботи медичної частини та регулярно 

здійснюється контроль за здоров’ям засуджених, шляхом проведення 

систематичних медичних оглядів та обстежень. При неможливості надання 

необхідної медичної допомоги в установі, до надання медичної допомоги 

залучаються лікарі – фахівці територіальних лікарняних закладів МОЗ України, 

які розташовані в м. Києві. Також повідомив, що медико-санітарна частина в 

ДУ “Київський слідчий ізолятор” потребує капітального ремонту, особливо 

звернув увагу на ремонт флюорографу.  

Члени спостережної комісії зробили плановий обхід та оглянули ДУ “Центр 

охорони здоров’я Державної кримінально – виконавчої служби України” на 

території ДУ “Київський слідчий ізолятор” та підтвердили необхідність 

капітального ремонту приміщення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) Проінформувати спостережну комісію при Київській міській державній 

адміністрації та спостережну комісію при Київський обласній державній 

адміністрації щодо потреби в капітальному ремонті та ремонті флюорографу  в 



Київськії міськії медичної частині філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної 

кримінально–виконавчої служби України” на території ДУ “Київський слідчий 

ізолятор”.  

2)Надіслати лист запит до Державної  кримінально – виконавчої служби 

України стосовно з’ясування інформації: 

- щодо останньої перевірки Київської міської медичної частини філії ДУ 

“Центр охорони здоров’я Державної кримінально– виконавчої служби України” 

на території ДУ “Київський слідчий ізолятор” та надати інформацію по їх 

результатам; 

- найближчого планового капітального ремонту Київської міської медичної 

частини філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально – 

виконавчої служби України” на території ДУ “Київський слідчий ізолятор” та 

ремонту флюорографу. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                           Олег ЧУЗДЮК 
 

 
 

Секретар спостережної комісії                                                        Іван РУЧКА 
 


