
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

 від     30   січня  2014 р.                                                   № 38
м. Знам`янка

Про внесення змін і доповнень 
до Положення та затвердження 
складу міської спостережної 
комісії

          На підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 січня 2014 
року № 8-р «Про зміни і доповнення до Положення про обласну спостережну комісію та 
новий  склад  обласної  спостережної  комісії»,  керуючись  ст.  40   Закону  України  „Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести  до  Положення  про  міську  спостережну  комісію,  затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 09 грудня 2010 
року  № 519 наступні зміни та доповнення:
• у п.2 слова: «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» замінити словами: 
« Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у 
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» ;

• у абзаці  першому п.8:
слово «юстиція» виключити; 
після  слів:  «державної  кримінально-виконавчої  служби»  доповнити 
словами: «державної виконавчої служби»;

• у п.9 слова: «від 5 до 11 членів» виключити.
2. Затвердити склад спостережної комісії згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Джулая.

                            Міський голова                                                І. Крижановський

                                                                                                    

Додаток
                                                                                                 до рішення  виконавчого комітету 
                                                                                                 Знам’янської міської ради



                                                                                                 від  30  січня  2014 р. №   38 

СКЛАД
спостережної комісії

Голова комісії:
Джулай Володимир Олександрович   -           перший заступник міського голови

Секретар комісії:
Головченко Анатолій Володимирович   -     головний спеціаліст відділу з питань 
                                                                               оборонної та   мобілізаційної роботи  
                                                                               міськвиконкому

Члени комісії:

Білокамінська Ольга Миколаївна         -     спеціаліст 1 категорії  центру соціальних 
                                                                               служб для сім»ї, дітей та молоді

Данільченко Юрій Володимирович       -       начальник юридичного відділу  
                                                                                міськвиконкому

Котинська Тетяна Степанівна                -        голова міського комітету товариства  
                                                                               Червоного Хреста ( за згодою)

Колєнченко Надія Іванівна                    -        голова міської організації „ Знам’янський   
                                                                               прес-клуб” ( за згодою)

Компанієць Людмила Вікторівна         -        директор міськрайонного центру зайнятості

Костікова Тетяна Миколаївна             -         директор територіального центру 

Маслюкова Вікторія Віталіївна            -        голова громадської організації „Фундації 
                                                                               регіональних ініціатив” ( за згодою)

Колісніченко Марина Владиславівна     -     голова Знам’янського міського  
                                                                              «Інформаційно-освітнього клубу» ( за згодою)

Смик Олег Степанович                               -   голова постійної комісії з питань депутатської 
                                                                              діяльності, регламенту, етики та гласності ( за 
                                                                             згодою)

Секретар виконкому Н.Тесленко


