УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ № 485
28 вересня

2017 р.

24 сесія 7 скликання

Про затвердження складу комісії обласної Ради
з питань поновлення прав реабілітованих

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України „Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від
24 червня 1991 року №48 „Про заходи щодо реалізації Закону Української PCP
„Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, постанови Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1993 року №112 „Про внесення змін і
доповнень до Положення про порядок виплати грошової компенсації,
повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам
та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав
реабілітованих”, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради,
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити комісію обласної Ради з питань поновлення пра
реабілітованих у складі:
КРЕМЕНЮК
Михайло Володимирович

- заступник голови обласної Ради, голова
комісії

ІЩУК
Андрій Миколайович

- заступник начальника управління Служби
безпеки України у Вінницькій області,
заступник голови комісії (за згодою)

ТИЧКО
Лілія Анатоліївна

заступник
начальника
управління
юридичного ' забезпечення
виконавчого
апарату обласної Ради, секретар комісії

БІЛОЗІР
Лариса Миколаївна

вигонюк
Андрій Володимирович

Члени комісії:
- голова постійної комісії обласної Ради з
питань
місцевого
самоврядування
та
адміністративно-територіального
устрою,
євроінтеграції,
міжнародного
і
міжрегіонального співробітництва
- голова постійної комісії обласної Ради з
питань законності, боротьби з корупцією,
люстрації,
регламенту
та
депутатської
діяльності

ВІННИЦЬКА
Тетяна Олександрівна

- перший заступник начальника Головного
територіального
управління
юстиції
у
Вінницькій області (за згодою)

ГОРБА
Олександр Григорович

- заступник директора Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації - начальник
управління бюджетної політики (за згодою)

ДИМАНЬ
Володимир Євгенович

- директор Подільського центру прав людини
(за згодою)

ЗАВАЛЬНКЖ
Костянтин Вікторович

- головний спеціаліст відділу інформації
Державного архіву Вінницької області
(за згодою)

КВЯТ
Наталя Валентинівна

заступник
директора
Департаменту
соціальної
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації - начальник управління
соціальної підтримки та державних гарантій
(за згодою)
- консультант-експерт сектору архівного
забезпечення управління Служби безпеки
України у Вінницькій області (за згодою)

КОЛЕСЮК
Руслан Віталійович

КУШНІР
Валентина Анатоліївна

- головний інженер КП „Вінницьке обласне
об’єднане бюро технічної інвентаризації”
(за згодою)

СЛОБОДЯНЮК
Ігор Миколайович

начальник
Управління
превентивної
діяльності
Головного
управління
Національної поліції у Вінницькій області
(за згодою)

СЕВАСТЬЯНОВА
Любов Олексіївна

- голова Вінницького обласного товариства
політичних в’язнів, репресованих та їх дітей
(за згодою)

2. Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року
№61 „Про затвердження складу комісії обласної Ради з питань поновлення прав
реабілітованих”, визнати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням ц ь ^ о рішення покласти на заступника
голови обласної Ради Кременюка М.В.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

