
 

 
 

  
БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 37, м. Баштанка, 56101, тел./факс: (05158) 2-67-40, 2-68-40                                                   

E-mail: bashtanka@mk.gov.ua, сайт bashtanka.mk.gov.ua, 

код згідно з ЄДРПОУ 04056687 

                                  29.07.2021 

П Р О Т О К О Л  № 4 

засідання спостережної комісії при  

Баштанській районній державній адміністрації 

Присутні: 

голова комісії: Наталія КАЗАРІНА - перший заступник голови 

райдержадміністрації; 
 

заступник голови 

комісії: 

Ніна ЯКИМЧУК - начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації; 
 

секретар комісії: Дмитро ПШИЧЕНКО - начальник відділу з питань 

правової роботи, розгляду звернень громадян, 

запобігання та виявлення корупції апарату Баштанської 

районної державної адміністрації; 
 

члени комісії : Андрій ДЯЧЕНКО - заступник голови 

райдержадміністрації; 

Олександр ЗУБКОВ - начальник відділу «Баштанське 

бюро правової допомоги»; 

Ганна ЗЮЗЬКО - голова Баштанської міської 

громадської організації ветеранів,  депутат Баштанської 

міської ради; 
 

запрошені: Анастасія БУЛІЧ - начальник відділу по контролю за 

виконанням судових рішень Казанківської ВК № 93; 

В’ячеслав ЛАДУХА – cтарший інспектор групи 

контролю за виконанням судових рішень Новобузького 

виправного центру №103; 

Ірина ЛИСЕНКО - начальник Новобузького районного 

сектору філії ДУ "Центр Пробації" в Миколаївській 

області; 

Руслан УСТІЧЕНКО - начальник Снігурівського 

районного сектору філії ДУ "Центр Пробації" в 

Миколаївській області; 

Тетяна ДІДИК - начальник Березнегуватського 
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районного сектору філії ДУ "Центр Пробації" в 

Миколаївській області; 
 

Відсутні члени 

комісії : 

Андрій ЄСИПЕНКО - інспектор з благоустрою КО 

«Правопорядок»; 

Михайло ПЕТРАКОВСЬКИЙ - староста 

Вільнозапорізької сільської ради; 

Аліна СТАРОДУБ - заступник сільського голови 

Привільненської сільської ради з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

Олег СУРМА - фахівець із соціальної роботи центру 

надання соціальних послуг  Березнегуватської селищної 

ради; 

Алла БАРСЕГЯН - директор КНП «Багатопрофільна 

лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської 

області.  
 

Перед початком розгляду питань, передбачених порядком денним комісії, 

заслуховували: 

-  голову спостережної комісії КАЗАРІНУ Наталію Леонідівну, яка довела 

до відома членів комісії інформацію, про внесення змін до складу спостережної 

комісії при Баштанській райдержадміністрації; 

-  начальника Новобузького районного сектору філії ДУ "Центр Пробації" 

в Миколаївській області ЛИСЕНКО Ірину Олександрівну, начальника 

Снігурівського районного сектору філії ДУ "Центр Пробації" в Миколаївській 

області УСТІЧЕНКО Руслана Костянтиновича та начальника 

Березнегуватського районного сектору філії ДУ "Центр Пробації" в 

Миколаївській області ДІДИК Тетяну Олександрівну, які виступили з 

інформацією стосовно необхідності сприяти особам які готуються до 

звільнення, вчиняти дії щодо відновлення соціального статусу повноправного 

члена суспільства, поверненні їх до самостійного загальноприйнятного 

соціально-нормативного життя в суспільстві. За результатами виступу, члени 

комісії прийшли до висновку, що у разі отримання відповідних звернень від 

органу пробації, для повноцінної та своєчасної підготовки осіб до звільнення з 

установ виконання покарань, членами спостережної комісії буде вжито всіх 

необхідних заходів в межах чинного законодавства.  
 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 
 

1. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого ІПАТІЯ Сергія Миколайовича.  
 

СЛУХАЛИ: 

В’ячеслава ЛАДУХУ – cтаршого інспектора групи контролю за 

виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103, який 
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проінформував членів комісії стосовно характеристики засудженого, його 

заохочень та стягнень під час відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

що засуджений ІПАТІЙ Сергій Миколайович заслуговує на умовно-

дострокове звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

2. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого ГУРСЬКОГО Миколи Сергійовича.  
 

СЛУХАЛИ: 

В’ячеслава ЛАДУХУ – cтаршого інспектора групи контролю за 

виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103, який 

проінформував членів комісії стосовно характеристики засудженого, його 

заохочень та стягнень під час відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

що засуджений ГУРСЬКИЙ Микола Сергійович заслуговує на умовно-

дострокове звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

3. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого БОРДІ Олега Валерійовича.  
 

СЛУХАЛИ: 

В’ячеслава ЛАДУХУ – cтаршого інспектора групи контролю за 

виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103, який 

проінформував членів комісії стосовно характеристики засудженого, його 

заохочень та стягнень під час відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

що засуджений БОРДІ Олег Валерійович заслуговує на умовно-дострокове 

звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

4. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого ПЛЕЧІЯ Андрія Михайловича.  
 

СЛУХАЛИ: 

В’ячеслава ЛАДУХУ – cтаршого інспектора групи контролю за 

виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103, який 

проінформував членів комісії стосовно характеристики засудженого, його 

заохочень та стягнень під час відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
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що засуджений ПЛЕЧІЙ Андрій Михайлович заслуговує на умовно-

дострокове звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

5. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого БЕШЛІУ Віталія Олександровича.  
 

СЛУХАЛИ: 

Анастасію БУЛІЧ - начальника відділу по контролю за виконанням 

судових рішень Казанківської ВК № 93, яка проінформувала членів комісії 

стосовно характеристики засудженого, його заохочень та стягнень під час 

відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

що засуджений БЕШЛІУ Віталій Олександрович заслуговує на умовно-

дострокове звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

6. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого М’ЯЧА Олександра Юрійовича.  
 

СЛУХАЛИ: 

Анастасію БУЛІЧ - начальника відділу по контролю за виконанням 

судових рішень Казанківської ВК № 93, яка проінформувала членів комісії 

стосовно характеристики засудженого, його заохочень та стягнень під час 

відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

що засуджений М’ЯЧ Олександр Юрійович заслуговує на умовно-

дострокове звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

7. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого ОБУХОВСЬКОГО Юрія Григоровича.  
 

СЛУХАЛИ: 

Анастасію БУЛІЧ - начальника відділу по контролю за виконанням 

судових рішень Казанківської ВК № 93, яка проінформувала членів комісії 

стосовно характеристики засудженого, його заохочень та стягнень під час 

відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

що засуджений ОБУХОВСЬКИЙ Юрій Григорович заслуговує на умовно-

дострокове звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
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8. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення 

засудженого ІВАСЮКА Віктора Павловича.  
 

СЛУХАЛИ: 

Анастасію БУЛІЧ - начальника відділу по контролю за виконанням 

судових рішень Казанківської ВК № 93, яка проінформувала членів комісії 

стосовно характеристики засудженого, його заохочень та стягнень під час 

відбування покарання. 

ВИРІШИЛИ:  

що засуджений ІВАСЮК Віктор Павлович заслуговує на умовно-

дострокове звільнення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                     Наталія КАЗАРІНА 

 

 

 

Секретар спостережної комісії                                               Дмитро ПШИЧЕНКО 

«ЗА» - 6; «ПРОТИ» - 0; « УТРИМАЛИСЬ» - 0. 
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