УКРАЇНА
СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ ПРИ ОНУФРІЇВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОТОКОЛ
засідання районної спостережної комісії
сел.Онуфріївка
зал засідань райдержадміністрації

26 травня 2015 року

Головував
ПЕННЕР
Олександр Володимирович

- заступник голови районної державної
адміністрації, голова районної
спостережної комісії

ПРИСУТНІ:

Секретар комісії:
Cоса
Олена Миколаївна

спеціаліст І категорії районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Члени комісії:

Балим
Світлана Олександрівна

начальник відділу культури і туризму
районної державної адміністрації

Вакуленко
Людмила Іванівна
Винник
Григорій Семенович
Гога
Володимир Іванович

директор селищного центру соціальних
служб для сім’ї дітей та молоді
голова районної громадської організації
фізкультурно-спортивного товариства
«Колос»
голова районної спілки воїнів –
інтернаціоналістів «Саланг»

Ілло
Анна Олександрівна

заступник голови громадської
організації «Крок»

Башакова
Інна Іванівна
Овчаренко
Владислав Павлович

юрист районної ради (за згодою)
ветеран праці селища Онуфріївка

Раскатова
Галина Олександрівна
Рудченко
Людмила Миколаївна
Рощенко
Світлана Анатоліївна
Супрун
Наталія Дмитрівна
Терещенко
Валерій Андрійович
Фірсова
Валентина Борисівна

головний спеціаліст відділу освіти
районної державної адміністрації
заступник головного лікаря з медичного
обслуговування населення центральної
районної лікарні ( за згодою)
директор Онуфріївської ЗОШ І-ІІІ ст.
директор районного центру
зайнятості (за згодою)
Завідувач сектору режимно-секретної та
мобілізаційної роботи апарату районної
державної адміністрації
директор районного центру
служб для сім’ї, дітей та молоді

ЗАПРОШЕНІ:
Резніченко Б.С. – заступник начальника Світловодського МВ КВІ капітан
внутрішньої служби
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про план роботи районної спостережної комісії на ІІ квартал 2015 року
2.Про соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк.
СЛУХАЛИ: Про організацію громадського контролю за дотриманням прав і
законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання та пропозиції щодо
допомоги у вирішенні соціальних питань.
Інформувала: Соса О.М. – секретар районної спостережної комісії.
1.Звіт про діяльність спостережної комісії за І квартал 2015 року.
2.Внесення змін та доповнень до пунктів плану районної спостережної комісії.
Із Кіровоградської виправної колонії №6 звільнено гр..Сімонова Олега
Володимировича (смт Павлиш), звільнено гр..Зайцева Володимира Миколайовича
(смт Павлиш).
Із Кременчуцької
виправної колонії №69 звільнено гр.Ткача Сергія
Миколайовича (смт. Онуфріївка), звільнено гр..Рогозу Віталія Вікторовича (смт
Павлиш).
Сільським радам направлено повідомлення щодо організації та здійснення
громадського контролю за звільненими та проведення виховної роботи протягом
невідбутої частини покарання з метою закріплення результатів виправлення і
ресоціалізації.

ВИСТУПИЛИ:
Фірсова В.Б., директор районного центру соціальних служб для сімї, дітей та
молоді, яка розповіла про спектр соціальних послуг, які надаються даній категорії
населення.
Антонішена В.В. – т.в.о. о/у КМСД РВ УМВС України в Кіровоградській
області, яка інформувала про профілактику рецидивної злочинності серед молоді
та неповнолітніх.
Яцина С.В., волонтер Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ», який
продемонстрував соціальні ролики на тему: «Профілактика рецидивної
злочинності».
ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до законодавства здійснювати

заходи соціального патронажу
осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк.
Результати голосування:
за – 13
проти -0
утрималися -0

Голова комісії

О.ПЕННЕР

Секретар комісії

О.СОСА

