
8 Бюлетень 

13. Київській міській державній адміністрації розглянути до 11 
жовтня 1992 р. і вирішити питання про надання приміщення для 
роботи Головної редакційної колегії та Головної редакції серії 
"Реабілітовані історією" 

14. Голові Головної редакційної колегії Троньку Н.Т. разом з 
Державним комітетом по пресі і Академією наук у двомісячний строк 
розробити і затвердити Положення про Головну редакційну колегію. 

 
Прем'єр-міністр України  В.Фокін 

Миколаївська обласна  
державна адміністрація 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

представника президента України 
Про підготовку і випуск обласної книги серії видання "Реабілітовані 

історією" 
 
У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.10.92. №530 "Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані 
історією": 

1. Вважати роботу з підготовки і випуску обласної серії видання 
"Реабілітовані історією" важливим завданням обласної, 
райдержадміністрації, виконкомів міських Рад народних депутатів, 
громадських організацій, засобів масової інформації. 

2. Затвердити редакційну колегію книги. (Додаток). 
3. Створити при редакційній колегії штатну редакційно-

видавничу групу в кількості 7 чоловік. 
Керівником групи затвердити Вашкевича В.М.  
4. Фінансовому управлінню облдержадміністрації (Сідень) 

щорічно, починаючи з 1993 року, передбачити асигнування на 
фінансування редакційно-видавничої групи. 

5. Рекомендувати голові виконкому Миколаївської міської Ради 
народних депутатів (Сандюку) вирішити питання про надання 
телефонізованого приміщення для роботи редакційно-видавничої 
групи. 

6. Головам райдержадміністрації, головам виконкомів міських 



9 “Реабілітовані історією” 

Рад народних депутатів покласти відповідальність за своєчасну 
підготовку матеріалів до обласної книги серії видання "Реабілітовані 
історією" на своїх заступників. 

Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Коваля А.Д. 

 
Представник Президента України А.К.Кінах 

Україна 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Від 09.02.96 № 89-р   м. Миколаїв 
 
Про внесення змін і доповнень до розпорядження представника 

Президента України в Миколаївській області від 18.02.93 № 84 “Про 
підготовку і випуск обласної книги серії видання “Реабілітовані 

істороією”. 
 
1. Внести зміни і доповнення в додаток до розпорядження 

представника Президента України в Миколаївській області від 
18.02.93 №84 і затвердити редакційну колегію обласної книги серії 
видання “Реабілітовані історією” в такому складі: 

Круглов М.П. - виконуючий обов’язки голови 
облдержадміністрації, голова редколегії 

Журецький Я.І. - заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови редколегії 

Вашкевич В.М. - завідуючий кафедрою Українського морського 
державного  технічного універститету, відповідальний секретар (за 
узгодженням) 

Бойченко В.П. - голова обласної організації Всеукраїнського 
товариства “Просвіта” (за узгодженням) 

Бондар Ю.Є. - прокурор області (за узгодженням) 
Восьмірко К.С. - директор обласного державного архіву 
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