
Додаток 

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

22 травня 2017 року № 234 

(в редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

22 червня 2018 року № 353) 

 

СКЛАД  

комісії з питань підтримки місцевого книговидання 
 

ПОДОРВАН  

Андрій Федорович 

директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, голова комісії 

АРСЕНИЧ-БАРАН  

Ганна Василівна 

голова Чернігівської обласної організації 

Національної спілки письменників України, 

заступник голови комісії (за згодою); 

СОРОКІН  

Валерій Володимирович 

начальник відділу співпраці зі ЗМІ 

Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, секретар комісії 

  

АЛІФЕРЕНКО 

Інна Михайлівна  

директор Чернігівської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

(за згодою); 

БУТКО  

Сергій Володимирович 

представник Українського інституту 

національної пам’яті у Чернігівській області 

(за згодою); 

ВИННИК  

Тетяна Анатоліївна 

літераторка, член Національної спілки 

письменників України, голова громадської 

організації «Центр новітніх ініціатив та 

комунікації» (за згодою); 

ІВАНОВ  

Дмитро Йосипович 

головний редактор газети «Гарт», лауреат 

Шевченківської премії (за згодою); 

КОВАЛЕНКО  

Олександр Борисович 

голова Правління Чернігівської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців 

України, директор Інституту історії, етнології 

та правознавства ім. О. М. Лазаревського 

Чернігівського національного педагогічного 

університету ім. Т. Г. Шевченка (за згодою); 

КОВТУН  

Юлія Юріївна 

журналістка регіональної інформаціїної 

агенції «Час Чернігівський» (за згодою); 



КОНЕЧНА 

Олена Михайлівна 

літераторка, член Національної спілки 

письменників України (за згодою); 

КУРИКО 

Віра Дмитрівна 

співзасновниця локального медійного проекту 

«Initia. Хто, де й навіщо живе у твоєму місті» 

(за згодою); 

МАМЧИЧ 

Олена Борисівна 

голова Чернігівського обласного осередку 

Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес 

літераторів України» (за згодою); 

ПАВЛЕНКО 

Сергій Олегович 

шеф-редактор наукового журналу 

«Сіверянський літопис» (за згодою); 

ПОНОМАРЕВСЬКИЙ 

Станіслав Борисович 

професор кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського (за згодою); 

СЕРДЮК 

Олена Вікторівна 

літераторка, член Національної спілки 

письменників України (за згодою); 

ТКАЧ  

Михайло Михайлович  

голова міського громадського об’єднання 

«Чернігівська літературна спілка „Чернігів“», 

головний редактор журналу «Літературний 

Чернігів» (за згодою). 

 

 

Директор Департаменту інформаційної  

діяльності та комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації     А. ПОДОРВАН 
 


