
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

02.07.2004                                          
 N 272 

 
 
Про спостережну комісію 
обласної державної адміністрації 
 
 
 

Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,  
ст. 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, з метою забезпечення 
громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання 
покарань: 

 
1. Створити спостережну комісію обласної державної адміністрації (далі 

спостережна комісія). 
 

2. Затвердити склад спостережної комісії (додається). 
 

3. Спостережній комісії у своїй діяльності керуватись Положенням про 
спостережні комісії, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.04.2004 № 429. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації Самардака Г.В. 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                               В.П. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Затверджено 
 
розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
 
02.07.2004                         № 272 

 
 

Склад 
спостережної комісії Запорізької обласної державної адміністрації 

 
Стрюк 
Анатолій Іванович 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова спостережної комісії 

 
Вибирається на 
засіданні спостережної 
комісії 
 

 
заступник голови спостережної комісії 
 

Мещан 
Ігор Вікторович 

заступник начальника управління у справах сім’ї 
та молоді облдержадміністрації, секретар 
спостережної комісії 

 
Члени спостережної комісії: 

 
Бакуменко 
Раїса Іванівна 

керівник патронажної служби Запорізької обласної 
організації Товариства Червоного Хреста України 
(за згодою) 
 

Васильєва 
Валентина Вікторівна 
 

голова Запорізької жіночої організації „Центр 
громадсько-соціальних ініціатив” (за згодою) 

Вєрозубов 
Олександр Георгійович  
 

перший заступник начальника управління освіти і 
науки облдержадміністрації 

Доброва 
Раїса Миколаївна 

заступник директора Запорізького обласного 
центру зайнятості (за згодою) 
 

Дорош 
Андрій Сергійович 

заступник голови Запорізької обласної організації 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
„Молодь проти злочинності і наркоманії”  (за 
згодою) 
 

Дудник 
Ірина Олександрівна 
 

директор обласного центру соціальних служб для 
молоді (за згодою) 

Лазебна 
Тетяна Петрівна 

заступник начальника головного управління праці 
та соціального захисту населення 
облдержадміністрації, начальник управління праці 
та зайнятості  
 

Лукашенко 
Олександр Петрович 

заступник голови Запорізької обласної молодіжної 
громадської організації ”Християнська асоціація 
молоді та сім’ї – UMCA”(за згодою) 
 

Павлов  
Дмитро Валентинович 
 

голова виконкому Запорізького обкому 
молодіжних організацій  (за згодою) 

Панькіна 
Ірина Анатоліївна 

заступник начальника управління культури 
облдержадміністрації 
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Пимочкін 
Юрій Семенович 
 

начальник штабу спілки козаків України „Військо 
запорозьке” (за згодою) 

Сватьєва 
Валентина 
Володимирівна 
 

голова Запорізького обласного всеукраїнського 
громадського політичного об’єднання „Жінки за 
майбутнє”  (за згодою) 

Скрипаченко 
Віктор Васильович 
 

заступник начальника управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

Солодовник 
Іван Васильович 
 
 

голова ради обласної організації ветеранів України 
(за згодою) 
 

 
 
Заступник голови, керівник апарату 
обласної державної адміністрації                                             Г.Ф. Коваленко  
 
 


