
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про створення спостережної 
комісії при районній державній 
адміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 
№ 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні 
ради при спеціальних виховних установах» (із змінами), відповідно до 
статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою 
організації та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, 
основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від 
відбування покарання:

1. Створити спостережну комісію при районній державній адміністрації 
(далі - комісія) та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Комісії у своїй діяльності керуватися Положенням про спостережні 
комісії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.04,2004 
№ 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні 
ради при спеціальних виховних установах» (із змінами).

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
районної державної адміністрації: від 03.06.2004 № 257 «Про утворення 
районної спостережної комісії», від 19.05.2005 № 516 «Про внесення змін до 
розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.06.2004 № 257», 
від 07.11.2013 № 391 «Про затвердження нового складу районної спостережної 
комісії», від 05.06.2015 № 263 «Про внесення змін до складу районної 
спостережної комісії, затвердженого розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 07.11.2013 № 391», від 25.02.2016 № 59 
«Про внесення змін до складу районної спостережної комісії».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Суворова О.І.

Голова районної державної 
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

ПЕРСОНАЛЬНИЙ с к л а д  
спостережної комісії при районній державній адміністрації

СУВОРОВ 
Олександр Іванович

ВОЛОЦКОВА 
Валентина Михайлівна

ЛЕВЧЕНКО 
Василь Миколайович

ГРИЩЕНКО 
Олександр Миколайович

ГОРОВЕНКО 
Валерій Кирилович

ДЕНИСКЖ 
Валерій Іванович

перший заступник голови районної державної 
адміністрації, голова комісії

заступник голови районної державної 
адміністрації, заступник голови комісії

старший інспектор з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами відділу з 
юридичних питань і оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами апарату районної 
державної адміністрації, секретар комісії

головний спеціаліст з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами відділу з 
юридичних питань і оборонної, мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами апарату районної 
державної адміністрації

голова Чугуївської районної організації ветеранів 
України (за згодою)

радник голови громадської організації інвалідів 
«Чугуївський об’єднаний союз інвалідів 
Афганістану» (за згодою)

ЛИСЯНСЬКИЙ начальник управління праці та соціального
Олександр Сергійович захисту населення районної державної

адміністрації



СКРИПНИК голова Чугуївської районної організації
Світлана Петрівна Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Керівник апарату районної 
державної адміністрації Н.П. ШТРИФАНОВА

Грищенко 2 45 64


