
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 21 листопада 2012 р. № 939-р 

Київ 

 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки і 

відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських 

загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941-1945 років 

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ 

№ 45-р від 30.01.2013 

№ 191-р від 01.04.2013} 

Утворити Організаційний комітет з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у 

складі згідно з додатком. 

Надати співголовам Організаційного комітету право затверджувати його персональний склад та 

вносити у разі потреби до нього зміни. 

 

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ 

Інд. 26  

 

 

 

 Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 21 листопада 2012 р. № 939-р 

СКЛАД 

Організаційного комітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці 

визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 
 

Прем’єр-міністр України, співголова Оргкомітету 

Глава Адміністрації Президента України, співголова Оргкомітету 

Перший віце-прем’єр-міністр України, заступник співголів Оргкомітету 

Міністр соціальної політики 

Міністр інфраструктури 

Міністр охорони здоров’я 

Міністр фінансів 

Міністр економічного розвитку і торгівлі 

Міністр внутрішніх справ 

Міністр оборони 

Голова ДСНС 

Міністр закордонних справ 
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Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Міністр культури 

Міністр освіти і науки 

Міністр молоді та спорту 

Заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України 

Голова СБУ 

Заступник Міністра соціальної політики 

Заступник Голови Національного банку (за згодою) 

Перший заступник Голови правління Пенсійного фонду України 

Голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів 

Голова Укрдержархіву 

Міністр доходів і зборів 

Голова Держкомтелерадіо 

Голова Адміністрації Держприкордонслужби 

Президент Національної академії наук (за згодою) 

Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв 

війни та політичних репресій 

Голова Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при 

Верховній Раді України (за згодою) 

Директор Українського інституту національної пам’яті (за згодою) 

Голова Київської міськдержадміністрації 

Голова Київської облдержадміністрації 

Голова Севастопольської міськдержадміністрації 

Керченський міський голова (за згодою) 

Одеський міський голова (за згодою) 

Голова Всеукраїнської спілки учасників війни (за згодою) 

Голова ради Організації ветеранів України (за згодою) 

Голова Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою) 

Голова Української спілки в’язнів - жертв нацизму (за згодою) 

Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань гуманітарного розвитку 

Адміністрації Президента України 

Керівник Головного управління з суспільно-політичних питань Адміністрації Президента 

України 

Керівник Головного управління Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації 

Президента України 

Керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації 

Президента України 

Керівник Головного управління з питань безпекової та оборонної політики Адміністрації 

Президента України 

Заступник Керівника Державного управління справами Адміністрації Президента України 

Народний депутат України (за згодою) 

{Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 45-р від 30.01.2013, № 191-р від 

01.04.2013} 
 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/45-2013-%D1%80/paran7#n7
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/191-2013-%D1%80/paran4#n4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/191-2013-%D1%80/paran4#n4

	n3
	n56
	n4
	n5
	n6
	n54
	n53
	n7
	n8
	n9
	n10
	n58
	n59
	n60
	n61
	n14
	n15
	n16
	n17
	n18
	n19
	n20
	n21
	n22
	n64
	n23
	n24
	n25
	n26
	n27
	n28
	n29
	n30
	n31
	n32
	n33
	n34
	n35
	n36
	n37
	n38
	n39
	n40
	n41
	n42
	n43
	n44
	n45
	n62
	n63
	n47
	n48
	n49
	n51
	n52
	n57

