
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

18. 02. 2011   р.                                                                                                №  74 
 

Про затвердження  складу 

спостережної комісії 
Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації 
 

     
Відповідно до Закону України „ Про соціальну адаптацію осіб, які відбували 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на  певний строк ”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. № 429 „ Про 

затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при 
спеціальних виховних установах ” ( в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 10.11.2010 р.  № 1042 ), керуючись Законом України „ Про місцеві 

державні адміністрації ”, з метою надання допомоги у соціальній адаптації 
особам, звільненим від відбування покарання, організації виховної роботи з 

особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання та 
громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання:  

 
 

1. Затвердити  склад  спостережної  комісії  Дніпровської  районної в місті 
Києві державної адміністрації, що додається.  

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови  Муренка В.А. 

        
 
 

 Голова                                                                                     О. Шевчук 
 

 
 

 



 

 
 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                 
                                                                        Розпорядження Дніпровської  районної 

                                                                        в місті Києві державної адміністрації 
                                                        „___” _________2011 № ______ 

 
Склад спостережної комісії  

 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 
1. Муренко                  

Василь Андрійович 

─ голова комісії,  заступник голови районної 

державної  адміністрації; 
   

2. Мельник  
Григорій Миколайович                                    

─ секретар комісії,  головний спеціаліст сектору 
взаємодії з правоохоронними органами. 

  
                     

                                Члени  

     

 комісії: 
 

1. Свінціцький           
Василь Броніславович 

 

─ 

 
 

завідувач  сектором   взаємодії  з  

правоохоронними органами; 
 

2. Коломієць 
Наталія Миколаївна 

 

─ заступник директора Дніпровського районного                
в місті Києві Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 
 

3. Семенець 
Тетяна Дмитрівна 

 

─     начальник  відділу  пільг  ветеранам та іншим     
пільговим категоріям громадян Управління праці 

та соціального захисту населення;         
                                                                                                                                                                                                                                 

4. Яценюк 

Людмила Петрівна 
 

─       головний спеціаліст юридичного відділу;  

 

5. Кайло 
Надія Іванівна 

 
6. Говорун                            

Тетяна Олегівна 

─ 
 

 
─ 

 

головний спеціаліст відділу обліку та розподілу 

житлової площі; 
 

начальник відділу організації працевлаштування  
населення Дніпровського районного центру  

зайнятості ( за згодою) ; 

   

7.Балясна                        

Ліна  Михайлівна 

─ президент громадської організації інтелігенції 

міста Києва „ Київ – рідний дім ” (за згодою); 
 
 

   Керівник апарату                                                                   А. Павленко

   


