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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Організаційного комітету з питань
створення і забезпечення функціонування
Національного військового меморіального кладовища
ЗУБКО
Геннадій Григорович

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України,
голова Оргкомітету

ПОЛТОРАК
Степан Тимофійович

Міністр оборони, заступник голови Оргкомітету

КРУГЛЯК
Едуард Борисович

заступник
Міністра регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства,
заступник голови Оргкомітету

СТАРІКОВ
Олег Іванович

представник Громадської спілки «Координаційна рада
ветеранських
громадських
об’єднань
України»,
секретар Оргкомітету (за згодою)

ДОЛГОВ
Ігор Олексійович

заступник Міністра оборони з питань європейської
інтеграції

ТАХТАЙ
Олексій
В олодимирович

заступник Міністра внутрішніх справ апарату

ШЕВЧЕНКО
Василь Васильович

перший заступник Міністра соціальної політики

ФОМЕНКО
Світлана Валеріївна

перший заступник Міністра культури

МАЛЬЦЕВ
Ігор Всеволодович

перший заступник Голови Державної служби у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції

керівник

СЕРГІЄНКО
Олексій
Олександрович

начальник
відділу
гуманітарної
політики
Департаменту соціальної та гуманітарної політики
Міноборони

БАРІНОВ
Максим
Олександрович

начальник Управління благоустрою територій
комунального обслуговування Мінрегіону

ГУРСЬКА
Алла Іванівна

директор
Департаменту
фінансів
оборони,
правоохоронних органів і державної безпеки Мінфіну

БАСКІН
Володимир
Васильович

начальник Управління обліку та використання земель
оборони
Г оловного
квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил

ЗЕМЛЯК
Наталія Михайлівна

старший консультант-експерт Управління
безпеки (за згодою)

ТИЛІЩАК
Володимир
Семенович

заступник Голови Українського інституту національної
пам’яті

ЧЕРНОШТАН
Сергій Михайлович

заступник директора Департаменту землеустрою,
використання та охорони земель Держгеокадастру

КАДЕНКО
Дмитро
Олександрович

головний спеціаліст відділу містобудування та
архітектури
Управління
планування
територій
Департаменту
містобудування
та
архітектури
Київської облдержадміністрації

БАБІЙ
Микола Олексійович

начальник
Управління
ритуальних
послуг
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міськдержадміністрації)

ШЕРЕМЕТА
Святослав Петрович

відповідальний секретар Державної міжвідомчої
комісії у справах увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції, жертв війни та політичних
репресій (за згодою)

БОРТНІК
Руслан Олегович

голова
Всеукраїнської
громадської
організації
«Правозахисна організація «Спільна Мета» (за згодою)

ШАМРАЙ
Віктор Іванович

перший заступник голови ради Громадської організації
«Всеукраїнська спілка ветеранів війни» (за згодою)

БАЛМАСОВ
Борис Миколайович

заступник голови ради Всеукраїнської громадської
організації ветеранів України «Організація ветеранів
України», голова комітету ветеранів військової служби
(за згодою)

та

служби

МАКАРОВ
Анатолій Андрійович

голова Комітету організації ветеранів
прикордонної служби України (за згодою)

Державної

ШЕРЕМЕТ
Володимир
Володимирович

голова
Всеукраїнської
громадської
організації
«Українська асоціація ветеранів - співробітників
спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю «К» Служби безпеки
України (за згодою)

СОКОЛОВА
Людмила Миколаївна

голова Ірпінського районного осередку Всеукраїнської
громадської організації «Товариство українських
офіцерів» (за згодою)

АБЛАЗОВ
Валерій Іванович

заступник голови Української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)

ПАЛІЙ
Віктор Миколайович

представник Громадської ради при Міноборони (за
згодою)

ОСИНСЬКИЙ
Олег Вадимович

представник Громадської спілки «Координаційна рада
ветеранських громадських об’єднань України» (за
згодою)

ЖИЛКІН
Ярослав
Олександрович

голова Всеукраїнської громадської організації «Союз
«Народна пам'ять» (за згодою)

ГЕРАСИМЕНКО
Віталій Іванович

представник Всеукраїнської громадської організації
«Спілка офіцерів України» (за згодою)

КУЦЕНКО
Владислав Олегович

представник Благодійної організації
фонд «Героїка» (за згодою)

КОГУТ
Андрій Андрійович

представник Львівської міської громадської наукової
організації «Центр досліджень визвольного руху» (за
згодою)

«Благодійний

