ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
СКЛАД
регіональної комісії з реабілітації при Черкаській обласній
державній адміністрації
ВАСИЛЕНКО
Ольга Євгеніївна

– начальник відділу використання інформації
документів Державного архіву Черкаської
області

ЄФІМЕНКО
Валерій Вікторович

– Регіональний представник Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
у Черкаській області

КОРОЛЬ
Роман Володимирович

–

КРИВОНІС
Микола Іванович

– голова Черкаського обласного
політичних в’язнів і репресованих

МАСНЕНКО
Віталій Васильович

– доктор історичних наук, завідувач кафедри
історії України Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького

НЕДІЛЯ
Юлія Григорівна

– головний
спеціаліст
відділу
охорони
культурної спадщини та з питань релігій
Департаменту культури та взаємозв’язків з
громадськістю Черкаської обласної державної
адміністрації

ПАВЛЕНКО
Олексій Анатолійович

–

заступник начальника відділу підтримання
обвинувачення в суді прокуратури Черкаської
області

ПОГОРІЛА
Олена Петрівна

–

головний
спеціаліст
сектору
архівного
забезпечення управління Служби безпеки
України в Черкаській області

молодший науковий співробітник видавничого
відділу з підготовки тематичної серії книг
„Реабілітовані історією. Черкаська область“
Комунального закладу „Черкаський обласний
краєзнавчий музей“ Черкаської обласної ради
товариства
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СЕГЕДА
Андрій Віталійович

–

заступник голови Черкаської обласної ради

СКАЛЬКО
Олег Іванович

–

голова громадської ради при
обласній державній адміністрації

СТАДНИК
Ірина Юріївна

–

кандидат історичних наук, доцент, завідувач
кафедри історії та права Черкаського
державного технологічного університету

ХАРЧЕНКО
Лариса Степанівна

–

майор поліції, начальник відділу організації
соціальної роботи управління кадрового
забезпечення
Головного
управління
Національної поліції в Черкаській області

ШАБАТІН
Олександр Олексійович

–

керівник апарату Черкаської обласної
державної адміністрації

В. о. директора Департаменту
культури та взаємозв’язків
з громадськістю Черкаської обласної
державної адміністрації

Черкаській

Людмила ТОВСТОПЯТ

Додаток 2
до Положення про регіональну комісію
з реабілітації при Черкаській обласній
державній адміністрації
(пункт 2 розділу VІ)
Регіональна комісія з реабілітації
при Черкаській обласній
державній адміністрації
___________________________________________________

Заявник

(для фізичної особи – прізвище, імʼя, по батькові (за наявності), рік народження;
для державного органу або іншої юридичної особи – повне найменування
юридичної особи, код ЄДРПОУ)

Адреса

____________________________________________________
(для фізичної особи – місце проживання або місцеперебування;
для державного органу або іншої юридичної особи – місцезнаходження)

Засоби звʼязку

____________________________________________________
(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності)

Репресована особа ____________________________________________________
(особа, яка
(прізвище, імʼя, по батькові (за наявності), рік народження)
потерпіла від
____________________________________________________
репресій)*
(місце проживання або місце перебування, поштовий індекс, якщо такі відомі
заявнику)

____________________________________________________
(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності), якщо такі відомі
заявнику)

____________________________________________________
(за потреби інформація про родинні звʼязки або про те, що заявник – фізична
особа є спадкоємцем репресованої особи)

ЗАЯВА
про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій)
Прошу визнати реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій)
____________________________________________________________________
(прізвище, імʼя, по батькові (за наявності)

Відомі мені обставини вчинення репресій такі:
____________________________________________________________________
(обставини вчинення репресій, посилання на документи, інші докази, якими підтверджується факт вчинення
репресій)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Цією заявою надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних
відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ з метою,
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передбаченою Законом України „Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років“.
До заяви додаються**: (зазначається перелік додатків у разі їх надання).
____________________________
(посада (за потреби), імʼя та прізвище)

__________________
(підпис)

__ ________________ 20___ року
* Зазначається лише у разі, якщо заявник подає заяву в інтересах іншої особи. У разі якщо особа, в інтересах
якої подано заяву, померла, про це зазначається у заяві.
** Якщо заяву подає представник заявника, до заяви додається оригінал (засвічена копія) довіреності або
іншого документа на представництво інтересів заявника.

