
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

21.01.2015                                        № 37  

 

                                     

Про затвердження складу спостережної  

комісії Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації  

  

Відповідно до статті 8 Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк”, статей 25 і 149 Кримінально-виконавчого кодексу України, 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 „Про 

затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при 

спеціальних виховних установах”,  з метою організації громадського контролю 

за дотриманням прав і законних інтересів засуджених, надання  допомоги у 

соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання та у зв’язку з 

припиненням повноважень спостережної комісії Солом’янської районної у 

місті Києві державної адміністрації: 

 1. Затвердити склад спостережної комісії Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, що додається. 

 

          2. Контроль  за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

Бялковського В.В. 

 

 

 

Голова                                                                                                      М.Шкуро 

                 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Солом’янської районної 

в місті  Києві державної адміністрації  

 21.01.2015   № 37 

                                          

                                                                 

                                          

Склад  

спостережної комісії Солом’янської районної 

 в місті  Києві державної адміністрації  

(далі – комісія) 

 

 

Бялковський  

Володимир Вікторович 

- заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві  державної  

адміністрації, голова  комісії    

                           

Хоменко  

Любов Володимирівна 

 - начальник управління праці та   

соціального захисту населення   

Солом’янської районної в              

місті  Києві державної  адміністрації,  

заступник голови комісії      

                                         

Гриник 

Марія Сергіївна 

 

 

 

 

Боклан  

Микола Семенович 

- головний спеціаліст управління 

праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в 

місті   Києві державної адміністрації, 

секретар комісії 

                                              

- керівник будинкового комітету 

«Вулиця Городня, 7, вулиця 

Докучаєвська, 12», Голова Братства 

Святого Архістратига Михаїла при 

Київській Патріархії Української 

православної церкви (за згодою) 

 

Бочарова  

Ніна Михайлівна                      

- директор Солом’янського 

районного у м. Києві центру 

соціальних служб для сім’ї,   дітей та 

молоді  

 

Гернега    

Лариса Михайлівна 

- голова Солом’янської районної 

організації Товариства Червоного 

Хреста м. Києва (за згодою) 

 



Григоренко  

Олена Григорівна 

- керівник ОСН «Комітет 

мікрорайону «Рідна оселя»  

(за згодою) 

  

Нановський   

Геннадій Володимирович        

 - керівник Солом’янського 

районного формування з охорони  

громадського порядку і державного 

кордону (за згодою) 

 

Осьмак  

Віталій Дмитрович 

- керівник ОСН «Комітет 

мікрорайону «Батиєва гора» 

 

Парафєйніков  

Борис Дмитрович 

 

 

- голова організації ветеранів 

Солом’янського району міста Києва 

(за згодою) 

 

Рибак  

Ірина Вікторівна  

 

- головний спеціаліст управління 

охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Сіневич  

Сергій Адамович 

- член профспілкового комітету ДП 

«Завод 410 ЦА» (за згодою) 

 

Яковенко 

Сергій Павлович 

- головний спеціаліст юридичного 

відділу Соломянської районної в 

місті Києві державної адмінстрації 

  

  

 

 

 

Керівник апарату                               П. Макаренко 

              

                         

 

 

 


