
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 15 листопада 2021 р. Чернігів № 1038 

 

Про затвердження  

складу обласної комісії  

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації та у зв’язку з кадровими змінами 

з о б о в ’ я з у ю :  

1. Затвердити склад комісії з проведення конкурсів, визначених обласною 

Програмою «Соціальне партнерство» на 2021-2023 роки, затвердженою 

рішенням Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року № 18-2/VІІІ, 

згідно з додатком.  

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 22 квітня 2021 року № 553 «Про 

створення обласної комісії». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова            В’ячеслав ЧАУС 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

15 листопада 2021 року № 1038 

 

СКЛАД 

Комісії з проведення конкурсів, визначених обласною Програмою «Соціальне 

партнерство» на 2021 - 2023 роки, затвердженою рішенням Чернігівської 

обласної ради від 26 січня 2021 року № 18-2/VІІІ 

 

ШЕРСТЮК  

Жанна Володимирівна 

заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова комісії; 

ЛУГОВА  

Валентина Миколаївна 

директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації, 

заступник голови комісії; 

ЄРШОВА 

Лідія Михайлівна 

завідувач сектору по роботі з громадськими 

об’єднаннями Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації, секретар комісії; 

БЛАУШ 

Дмитро Ярославович 

заступник голови Чернігівської обласної ради  

(за згодою); 

ВАЩЕНКО 

Іван Олександрович 

представник громадської організації 

«Корюківська спілка воїнів-учасників АТО» (за 

згодою); 

ГНИП 

Володимир Володимирович 

головний спеціаліст юридичного відділу 

апарату обласної державної адміністрації; 

ЗДОР  

Світлана Олександрівна 

член правління громадської організації 

«Чернігівська федерація історичного 

фехтування» (за згодою); 

КУЗУБ  

Віктор Миколайович 

голова відокремленого підрозділу громадської 

організації «Спілка учасників, ветеранів, 

інвалідів АТО та бойових дій» (за згодою); 

МОСКАЛЕНКО 

Ігор Іванович 

голова Громадської ради при Чернігівській 

обласній державній адміністрації (за згодою); 

НАДИРОВА  

Наталія Гаврилівна 

керівник громадської організації «Академія 

розвитку» (за згодою); 
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ОРІШКО  

Марія Віталіївна 

головний спеціаліст відділу фінансів 

соціального захисту населення та розрахунків за 

енергоносії Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації; 

ПРОСКУРІНА  

Наталія Павлівна 

голова правління громадської організації 

«Чернігівська Дія» (за згодою); 

ХІЛИК 

Оксана Михайлівна 

заступник директора Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації. 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                             Валентина ЛУГОВА 

 

 


