
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 



10 Бюлетень 

Гоцуєнко Є.І. - головний редактор газети обласної Ради народних 
депутатів “Радянське Прибужжя” 

Зайцев Ю.О. - голова обласного культурно - освітнього 
товариства “Меморіал” (за узгодженням) 

Калінін В.М. - начальник управління Служби безпеки України по 
Миколаївській області (за узгодженням) 

Коваль А.Д. - голова Державного комітету у справах релігій (за 
узгодженням) 

Козлов В.І. - голова комітету у справах преси та інформації 
облдержадміністрації 

Лоскутников В.С. - начальник управління культури 
облдержадміністрації 

Мейжис І.А. - заступник голови Миколаївського міськвиконкому 
(за узгодження) 

Олійник А.І. - начальник управління освіти облдержадміністрації 
Пучков В.Ю. - головний редактор газети “Вечерний 

Николаев” (за узгодженням) 
Романовський Г.Ф. - ректор Українського морського державного 

технічного універсітету (за узгодженням) 
Самойленко А.І. - головний редактор газети “Южная Правда” (за 

узгодженням) 
Тригуб П.М. - завідуючий кафедрою Миколаївського  

державного педагогічного інституту, голова обласного відділення 
Всеукраїнського товариства краєзнавців (за узгодженням) 

Шапірко П.М. - начальник управління Міністерства внутрішніх 
справ України в Миколаївській області (за узгодженням) 

Шкварець В.П. - завідуючий кафедрою Миколаївського 
державного педагогічного інституту (за узгодженням) 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Журецького Я.І. 

 
Виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації М.П. 

Круглов 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Представник Президента  
України в Миколаївській області 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
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