УКР АЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08 квітень 2015 р.

№ 92

Про затвердження у новій редакції складу районної
спостережної комісії
Керуючись п. 9 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 «Про
затвердження Положень про спостережні комісії та піклувальні ради при
спеціальних виховних установах», постанови Кабінету Міністрів України від 10
листопада 2010 року № 1042 «Про внесення змін до Положення про спостережені
комісії», з метою організації громадського контролю за дотриманням прав і законних
інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарань та у зв’язку з
кадровими змінами та вибуття окремих членів комісії:
1. Затвердити склад районної спостережної комісії в новій редакції, що
додається.
2. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації Яковенко Т.В. дане розпорядження подати для опублікування
в районну газету «Вісті Тепличчини» та розмістити на веб-сайті районної держаної
адміністрації.
3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.09.2014 р. № 264 «Про
затвердження нового складу районної спостережної комісії» вважати таким, що
втратило чинність.

Голова районної
державної адміністрації
С. Скоробреха
Л.Марцин
Т.Яковенко
Н. Немировська

В. РОМАНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
№ 92 від 08.04.2015 р.

Склад
районної спостережної комісії
Марцин
Людмила Іванівна
Скоробреха
Сергій Вікторович
Вігунов
Анатолій Валентинович
Чечельницький
Борис Олександрович
Мальона
Василь Миколайович
Прокопенко
Віктор Володимирович
Швидка
Валентина Василівна
Браславський
Юрій Семенович
Мішин
Максим Сергійович
Дон
Тетяна Василівна
Сокотнюк
Валентина Іванівна

- заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії;
завідувач сектору юридичного і взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату райдержадміністрації, секретар комісії;
заступник начальника управління праці та
соціального
захисту
населення
районної
державної адміністрації;
- начальник відділу освіти райдержадміністрації;
- директор районного центру зайнятості (за
згодою);
- начальник відділу культури
та туризму
райдержадміністрації, голова координаційної
ради профспілок району;
- голова громадської ради (за згодою);
- голова Теплицької районної організації «Спілки
малого та середнього бізнесу» (за згодою);
- заступник
голови
громадсько-патріотичної
організації «Тепличчина» (за згодою);
- член громадської організації «Моя земля, моє
коріння» (за згодою);
- жителька смт Теплик (за згодою).

