
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков №

Про внесення змін до складу 
спостережної комісії при 
Новопсковській районній 
державній адміністрації 
Луганської області

Відповідно до ст. 119 Конституції України, ст.ст. 25, 149 Кримінально-виконавчого 
кодексу України, ч. 2 ст. 6, ст.ст. 13, 16, 25, п. 9 ст. 39, 40 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року 
№ 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при 
спеціальних виховних установах», з метою організації здійснення громадського контролю 
за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, 
звільнених від відбування покарання, у зв’язку з кадровими змінами

з о б о в ' я з у ю :

1. Внести зміни до складу спостережної комісії при Новопсковській районній 
державній адміністрації Луганської області, затвердженого п. 2 розпорядження голови 
райдержадміністрації від 11 травня 2007 № 320, виклавши його у новій редакції, що 
додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 11 липня 2018 року № 409 «Про внесення змін до складу 
спостережної комісії при Новопсковській районній державній адміністрації 
Луганської області».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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Склад
спостережної комісії при Новопсковській районній державній адміністрації

Луганської області

Черняк Людмила 
Василівна

Пасічна Яна 
Олександрівна

керівник апарату райдержадміністрації, голова 
комісії;

головний спеціаліст сектору соціальної підтримки сім'ї 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:

Сап'ян Дар'я 
Іванівна

Козлова Ольга 
Василівна

Скороход Андрій 
Іванович

Колесник Олена 
Михайлівна

Путиля Віталій 
Васильович

Скребцова Вікторія 
Олексіївна

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу праці 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації;

голова районної ради жінок (за згодою);

голова громадської організації «Новопсковська 
місцева організація Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос» (за згодою);

директор Новопсковського районного центру 
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді;

начальник сектору превенції, майор поліції 
(за згодою);

начальник Новопсковського районного сектору з 
питань пробації філії Державної установи «Центр 
пробації» в Луганській області, капітан внутрішньої 
служби (за згодою).


