ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради
при ДПтС України
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996
"Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
(далі – Постанова) та у зв’язку із закінченням терміну повноважень нині діючої
громадської ради при ДПтС України у ДПтС України продовжується робота щодо
сприяння формуванню нового складу громадської ради при ДПтС України.
Відповідно до положення про громадську раду при Державній пенітенціарній службі
України та Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та
Севастополі державній адміністрації, затвердженого вищезазначеною постановою
Кабінету міністрів України, громадською радою при ДПтС України за участю
представників апарату ДПтС України та інститутів громадянського суспільства утворено
ініціативну робочу групу з організації проведення установчих зборів для формування
нового складу громадської ради при ДПтС України. Cклад ініціативної робочої групи
затверджено під час сьомого засідання громадської ради при ДПтС України 15.07.2013
року.
СКЛАД ІНІЦІАТИВНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ

1.

Багіров
Едуард Садихович

2.

Войтенко
Катерина Валеріївна

3.

Мукшименко
Алла Петрівна

4.

Сухоруков
Андрій Олександрович

5.

Штанько
Іван Васильович

6.

Яблонська
Тетяна Семенівна
Андрушко
Ігор Васильович
Колосовський
Сергій Йосипович
Клиша
Владислав Іванович

7.
8.
9.

10. Скоропляс
Владислав Всеволодович

Голова правління міжнародної громадської
організації "Міжнародна Ліга захисту прав
громадян України"
Директор юридичного департаменту
міжнародної громадської організації
"РЕФОРМАЦІЯ"
Голова правління всеукраїнського центру
правової допомоги «Громадський
захисник», заступник Голови громадської
ради при ДПтС України
Голова правління міжнародної громадської
організації «Міжнародне товариство прав
людини – Українська секція»
Член всеукраїнської громадської організації
«Асоціація ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби України»,
Голова громадської ради при ДПтС України
Юрист міжнародної громадської організації
«Дім свободи Україна»
Начальник управління зовнішніх
комунікацій апарату ДПтС України
Заступник начальника департаменту
технічної служби апарату ДПтС України
Заступник начальника управління зовнішніх
комунікацій – начальник відділу зв’язків з
громадськістю та міжнародної діяльності
апарату ДПтС України
Начальник відділу діяльності виховних
колоній, загальноосвітнього та професійно-

11. Мотлях
Сергій Григорович

технічного навчання засуджених
департаменту кримінально-виконавчої
інспекції та соціально-психологічної роботи
з засудженими апарату ДПтС України
Начальник відділу правового забезпечення
департаменту організаційно-аналітичного,
документального та правового забезпечення
апарату ДПтС України

На підставі поданих заяв під час третього засідання ініціативна робоча групи сформувала
список учасників установчих зборів для формування нового складу громадської ради при
ДПтС України
СПИСОК УЧАСНИКІВ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

№

Назва інститут громадянського
суспільства
1. Всеукраїнська
профспілка
персоналу органів та установ
пенітенціарної служби
2. Українська
Міжконфесійна
Християнська Місія «Духовна та
благодійна
опіка
в
місцях
позбавлення волі»
3. Всеукраїнська
громадська
організація «Рада юристів України»
4. Міжнародна громадська організація
«Реформація»
5. Всеукраїнська
громадська
організація «Всеукраїнський центр
правової допомоги «Громадський
захисник»
6. Міжнародний благодійний фонд
«Життя з надлишком»
7. Всеукраїнська
громадська
організація «Путівка в життя»
8. Міжнародне
товариство
прав
людини – Українська секція
9. Всеукраїнська
громадська
організація «Пробудження»
10. Благодійний фонд «Правозахист2010»
11. Міжнародна громадська організація
«Міжнародна Ліга захисту прав
громадян України»
12. Благодійний фонд «Відродження
дітей на Україні»

П.І.Б. кандидата
Андрієнко Олег Андрійович, Голова
Профспілки (ВПП ОУПС)
Васильчук Юрій Анатолійович,
виконавчий директор

Войтенко Олександр Юрійович,
член ВГО
Войтенко Катерина Валеріївна,
директор юридичного департаменту
Мукшименко
Алла
Петрівна,
Голова
правління
ВГО
«Всеукраїнський центр правової
допомоги «Громадський захисник»
Гордієнко Тетяна Миколаївна,
член МБФ
Семенюк
Олена
Анатоліївна,
фахівець по роботі із засудженими
Сухоруков Андрій Олександрович,
Голова правління
Сапіженко
Ніна
Миколаївна,
керівник організації
Василькевич
Андрій
Ігорович,
Президент БФ, адвокат
Багіров Едуард Садихович, Голова
правління МГО «Міжнародна Ліга
захисту прав громадян України»
Нечет
Катерина
Вікторівна,
заступник Голови правління БФ
«Відродження дітей на Україні»,

керівник Департаменту по роботі з
малолітніми правопорушниками
13. Всеукраїнська спілка громадських Поліщук Марина Володимирівна,
організацій
«Рух
протидії заступник Президента Спілки
наркоманії та наркокорупції»
14. Всеукраїнська
громадська Штанько Іван Васильович, Голова
організація "Асоціація ветеранів всеукраїнської
громадської
Державної кримінально-виконавчої організації "Асоціація ветеранів
служби України"
Державної кримінально-виконавчої
служби України"
15. Міжнародний Благодійний Фонд Дацик Костянтин Вікторович,
«Місія відродження націй»
голова правління

16. Всеукраїнська
благодійна
організація «Рух в підтримку
колишніх
в’язнів
України
«Подолання»
17. Всеукраїнський Комітет оборони
прав людини

Козак Володимир Петрович, голова
правління

Кірічук
Тамара
Ремівна,
уповноважена Комітету з прав
людини

18. Міжнародна громадська організація Яблонська
Тетяна
"Дім свободи Україна"
Юрист міжнародної
організації
"Дім свободи Україна"

Семенівна,
громадської

У зв'язку з цим, ініціативна робоча група інформує, що проведення установчих зборів для
формування нового складу громадської ради при ДПтС України відбудеться 13 вересня
2013 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81 (у приміщенні
апарату ДПтС України).
Учасникам установчих зборів при собі мати паспорт громадянина України.
Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010
року №996 членство у громадській раді є індивідуальним. Отже, на установчих зборах
повинна бути присутня та особа, заява якої була надана для участі в установчих зборах та
підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського
суспільства.
Управління зовнішніх комунікацій
Пашаян Тетяна В'ячеславівна
+38 044 207 36 46
public@kvs.gov.ua

