
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Г О Л О В И   О Б Л А С Н О Ї  Д Е Р Ж А В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

28.03.2019   м. Дніпро   № Р-164/0/3-19 

 

⌐                         ¬      

 

Про утворення регіональної 

комісії з реабілітації при 

Дніпропетровській обласній  

державній адміністрації 

 

 

 

 Керуючись законами України “Про реабілітацію жертв політичних 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років”, “Про 

місцеві державні адміністрації”, розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 15.02.2019  № Р-66/0/3-19 “Про затвердження Положення про регіональну 

комісію з реабілітації при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації”, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні 

юстиції у Дніпропетровській області 20.02.2019  за № 78/2680, відповідно до 

протоколу засідання  комісії з добору кандидатур членів регіональної комісії з 

реабілітації від наукових установ, громадських об’єднань від 06.03.2019 № 1: 

 

 1. Утворити регіональну комісію з реабілітації при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком. 

  

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації, 

контроль – на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д.І. 

  

  

 

Голова  облдержадміністрації                                                     В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

 



Додаток   

до розпорядження голови  

облдержадміністрації 

28.03.2019 № Р-164/0/3-19 

     

 

 

     

СКЛАД 

регіональної комісії з реабілітації  

при Дніпропетровській обласній державній адміністрації 

 

 

ДРЕМЛЮГА 

Іван Євгенович  

голова  громадської  організації   

“Дніпровське товариство політичних в’язнів   

і репресованих” (за згодою) 

 

КИСТРУСЬКА 

Ніна Володимирівна 

головний науковий співробітник Державного 

архіву Дніпропетровської області 

 

КЛІМОВИЧ 

Вікторія Миколаївна 

 

начальник відділу з питань соціально-

культурної сфери та спорту управління з 

питань гуманітарної, соціально-культурної 

сфери та освіти виконавчого апарату 

Дніпропетровської обласної ради (за згодою) 

 

КОКШАРОВА 

Тетяна Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу регіонального 

представництва в східних областях 

Департаменту регіональних представництв 

Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини (за згодою) 

 

НІКІЛЄВ 

Олександр Федорович  

доктор історичних наук, професор кафедри 

історії України Дніпровського  національного 

університету імені Олеся Гончара  (за згодою) 

 

ПАУК 

Олександр Іванович 

фахівець сектору архівного забезпечення 

Управління Служби  безпеки України у 

Дніпропетровській області (за згодою) 

 

РЕПАН 

Олег Анатолійович 

представник делегований  

Українським інститутом  

національної пам’яті (за згодою) 

 

 



     2                                  Продовження додатка 

 

САВРУК 

Роман Миколайович 

прокурор відділу забезпечення 

обвинувачення в регіоні управління 

підтримання обвинувачення в суді 

прокуратури Дніпропетровської області 

(за згодою) 

 

СЕМЕНЮК 

Іван Олексійович 

заступник начальника відділу дільничних 

інспекторів поліції управління превентивної 

діяльності Головного управління 

Національної поліції в Дніпропетровській 

області (за згодою) 

 

ШЛЯХТИЧ 

Роман Петрович 

кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри історії України та правознавства 

Криворізького державного  педагогічного 

університету (за згодою) 

 

 

 

Начальник управління культури, 

національностей і релігій  

облдержадміністрації                            Н.Г.ПЕРШИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


