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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
                                  14.12.2021
П Р О Т О К О Л  № 11
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;
Ганна ЗЮЗЬКО – голова Баштанської міської громадської організації ветеранів,  депутат Баштанської міської ради;
Олександр ЗУБКОВ – начальник відділу «Баштанське бюро правової допомоги»; 

запрошені:
Дмитро ЗАЙЦЕВ – фахівець відділу по контролю за виконанням судових рішень Казанкіцвської ВК № 93;
В’ячеслав ЛАДУХА – тарший інспектор групи контролю за виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103.
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.


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:
1. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Сваволі Дмитра Ігоровича. 
СЛУХАЛИ:
В’ячеслава ЛАДУХУ – cтаршого інспектора групи контролю за виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103.
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Сваволі Дмитра Ігоровича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

2. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Будиліна Олега Сергійовича.
СЛУХАЛИ:
В’ячеслава ЛАДУХУ – cтаршого інспектора групи контролю за виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103.
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Будиліна Олега Сергійовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

3. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Чорного Сергія Петровича.
СЛУХАЛИ:
В’ячеслава ЛАДУХУ – cтаршого інспектора групи контролю за виконанням судових рішень Новобузького виправного центру №103.
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Чорного Сергія Петровича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

4. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Дудукіна Олександра Олександровича.
СЛУХАЛИ:
Дмитра ЗАЙЦЕВА – фахівця відділу по контролю за виконанням судових рішень Казанкіцвської ВК № 93;
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Дудукіна Олександра Олександровича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

5. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Котова Вадима  Павловича.
СЛУХАЛИ:
Дмитра ЗАЙЦЕВА – фахівця відділу по контролю за виконанням судових рішень Казанкіцвської ВК № 93;
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Котова Вадима Павловича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

6. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Шульжука Володимира Володимировича.
СЛУХАЛИ:
Дмитра ЗАЙЦЕВА – фахівця відділу по контролю за виконанням судових рішень Казанкіцвської ВК № 93;
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Шульжука Володимира Володимировича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

7. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Негіна Вячеслава Юрійовича.
СЛУХАЛИ:
Дмитра ЗАЙЦЕВА – фахівця відділу по контролю за виконанням судових рішень Казанкіцвської ВК № 93;
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Негіна В’ячеслава Юрійовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

8. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Козенка Ігора Дмитровича.
СЛУХАЛИ:
Дмитра ЗАЙЦЕВА – фахівця відділу по контролю за виконанням судових рішень Казанкіцвської ВК № 93;
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Козенка Ігора Дмитровича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0

9. Про направлення подання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого Хотинюка Анатолія Ярославовича.
СЛУХАЛИ:
Дмитра ЗАЙЦЕВА – фахівця відділу по контролю за виконанням судових рішень Казанкіцвської ВК № 93;
ВИРІШИЛИ:
погодити подання про умовно-дострокове звільнення засудженого Хотинюка Анатолія Ярославовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«ПРОТИ» - 0
« УТРИМАЛИСЬ» - 0


Голова спостережної комісії                                                     Наталія КАЗАРІНА



Секретар спостережної комісії                                               Дмитро ПШИЧЕНКО

