
               

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДРУГА  СЕСІЯ
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       від 23  червня  2006 року                                                             № 23

м. Кіровоград

Про створення комісії обласної 
ради з питань поновлення прав
реабілітованих

Відповідно  до  Закону  УРСР  “Про  реабілітацію  жертв  політичних 
репресій  на  Україні”  від  17  квітня  1991  року  та  постанови  Кабінету 
Міністрів УРСР від 24 червня 1991 року № 48 “Про заходи щодо реалізації 
Закону УРСР “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”

обласна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Створити  комісію  обласної  ради  з  питань  поновлення  прав 
реабілітованих у складі:

Голова комісії

Бондар
Яків Андрійович

- заступник голови обласної ради

Заступник голови комісії

Михалкович
Петро Олександрович

- начальник обласного управління 
юстиції
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Секретар комісії

Синиця
Наталія Василівна

- головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради

Члени комісії

Голець
Іван Федорович

заступник голови обласного відділення 
Всеукраїнського об'єднання ветеранів

Ковальчук
Микола Михайлович

голова постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів та інвестицій

Пастух
Галина Василівна

начальник головного управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації

Піліпішин
Володимир Олексійович

начальник підрозділу управління Служби 
безпеки України в Кіровоградській 
області (за погодженням)

Полтавець
Віктор Олексійович

голова обласного Товариства політичних 
в'язнів і репресованих

Романюк 
Олександр Миколайович

начальник управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

Чвань
Тамара Володимирівна

директор Державного архіву 
Кіровоградської області

Шелест
Станіслав Анатолійович

голова постійної комісії обласної ради з 
питань діяльності ради, депутатської 
етики, регламенту, законності, об'єднань 
громадян та адміністративно-
територіального устрою

Шеремет
Сергій Вікторович

начальник головного фінансового 
управління облдержадміністрації

2. Взяти до уваги, що організація роботи комісії з питань поновлення 
прав  реабілітованих  здійснюється  відповідно  до  Положення  про  комісії 
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Рад  народних  депутатів  з  питань  поновлення  прав  реабілітованих, 
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  УРСР  від  24  червня 
1991  року  №  48  “Про  заходи  щодо  реалізації  Закону  УРСР  “Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”.

Голови обласної ради                                                                 М.Сухомлин
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