проект

УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
16 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ№

22 червня 2017 року

Про затвердження складу комісії
районної ради з питань поновлення
прав реабілітованих
Відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
від 17.04.91 із наступними змінами, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про комісії рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих» від
24.06.91 № 48, Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна або відшкодування
вартості реабілітованим громадянам» від 18.02.93 № 112, Положення про комісії Рад народних
депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, та керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих у такому складі:
- Нечипоренко Віктор Іванович - заступник голови районної ради, голова комісії;
- Матящук Віктор Анатолійович - начальник управління Пенсійного фонду України в
Іллінецькому районі, заступник голови комісії (за згодою);
- Харитонова Галина Андріївна – начальник відділу з питань звернень, документообігу та
контролю виконавчого апарату районної ради, секретар комісії;
- Струсь Ольга Михайлівна – головний спеціаліст – юрист виконавчого апарату районної ради;
- Манус Валентина Вікторівна - державний нотаріус (за згодою);
- Тарасова Валентина Петрівна - начальник фінансового управління районної державної
адміністрації (за згодою);
- Крикун Володимир Григорович – начальник превенції Іллінецького ВП Гайсинського ВП
ГУНП у Вінницькій області, майор поліції (за згодою);
- Трохимець Людмила Михайлівна – заступник міського голови з гуманітарних питань (за
згодою);
- Тітаренко Сергій Володимирович – Дашівський селищний голова;
- Бондар Світлана Іванівна - начальник Іллінецького районного відділу ДРАЦС головного
територіального управління юстиції у Вінницькій області (за згодою);
- Проданець Олександр Васильович - начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування та архітектури райдержадміністрації (за згодою);
- Поїзд Валентина Савівна – заступник голови районної державної адміністрації;
- Буряк Галина Володимирівна – начальник відділу з питань соціального обслуговування та
персоніфікованого обліку пільгових категорій населення;
- Рибаченко Ірина Володимірівна – начальник архівного відділу Іллінецької районної державної
адміністрації.
2.Вважати таким, що втратило чинність, рішення № 571 32 сесії районної ради 6
скликання від 03 жовтня 2014 року.
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