
СКЛАД 

Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

 виховання при облдержадміністрації 

 

Романова  

Наталія Андріївна 

заступник голови – керівник апарату обласної 

державної адміністрації, голова Координаційної 

ради; 

 

Різуха 

Інна Миколаївна 

волонтер «Єдиного волонтерського центру», 

заступник голови  Координаційної ради; 

 

Лемеш  

Ніна Петрівна 

директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації, секретар 

Координаційної ради; 

 

Антошин 

Вадим Леонідович 

завідувач Чернігівського кіно-культурного 

мистецького центру з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді (за згодою); 

 

Бизган  

Ігор Михайлович 

голова обласної організації ТСО України (за 

згодою); 

 

Бруй  

Людмила Петрівна 

голова громадської організації «РОДИНА 

ВОЇНА» (за згодою); 

 

Бутко  

Сергій Володимирович 

представник Українського інституту національної 

пам’яті в Чернігівській області (за згодою); 

 

Вертюк  

Максим Сергійович 

уповноважений представник громадської 

організації «Дозір «КРУК» (за згодою); 

 

Галепа  

Олег Андрійович 

представник громадської організації «Асоціація 

фахівців з подолання наслідків психотравмуючих 

подій» (за згодою); 

 

Гапієнко  

Тетяна Андріївна 

співробітник Управління Служби безпеки 

України в Чернігівській області; 

 

Горюнова-Зубашевська 

Світлана Олександрівна 

керівник Центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції (за згодою);  

 

Дідур 

Арсен Володимирович 

заступник голови Чернігівської обласної ради (за 

згодою); 

 



Довбах  

Віталій Олександрович 

голова комітету з питань підвищення 

обороноздатності та військово-патріотичного 

виховання населення/молоді громадської ради 

при обласній державній адміністрації (за згодою); 

 

Дроздов  

Володимир Вікторович 

заступник начальника відділу персоналу 

Чернігівського прикордонного загону (за 

згодою); 

 

Зіневич 

Людмила Василівна 

доцент кафедри філософії та суспільних 

дисциплін Чернігівського національного  

технологічного університету, кандидат 

філологічних наук (за згодою); 

 

Йовенко  

Вадим Олексійович 

координатор національного руху «Дія» (за 

згодою); 

 

Кирилюк  

Анатолій Володимирович 

заступник голови Чернігівського обласного 

відділення Української Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціолістів) (за згодою); 

 

Конопацький  

Микола Анатолійович 

начальник Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

 

Кот  

Алла Анатоліївна 

директор обласного центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді (за згодою); 
 

Кузіна  

Світлана Анатоліївна 

координатор Кримської громади Чернігівщини, 

член Єдиного волонтерського центру (за згодою); 

 

Лавріненко  

Неля Петрівна 

голова Світової Виховної Ради Спілки 

української молоді, директор Центру розвитку 

дитини «Янголятко» (за згодою); 

 

Ларін  

Дмитро Васильович 

голова громадської організації «Спілка 13 БТРО» 

(за згодою); 

 

Левочко  

Олександр Володимирович 

директор Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій обласної державної 

адміністрації; 

 

Лисенко  

Ірина Василівна 

проректор з науково-методичної роботи 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського, кандидат педагогічних наук, 

доцент (за згодою); 

 



Лільчицький  

Вадим Ігорович   

 

 

заступник військового комісара Чернігівського 

ОВК по роботі з особовим складом - начальник 

групи по роботі з особовим складом та 

громадськістю (за згодою); 

 

Ліфар 

Ігор Юрійович 

директор обласного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» (за згодою); 

 

Мельник  

Ольга Євгенівна 

 

проректор з науково-педагогічної та виховної 

роботи Чернігівського національного 

технологічного університету (за згодою); 

 

Муравейко 

Павло Володимирович 

голова Цивільного Корпусу «Азов» Чернігівської 

області (за згодою); 

 

Ніколаєнко  

Юлія Олександрівна 

заступник голови правління громадської 

організації «Ініціатива «Активні громадяни» (за 

згодою); 

 

Олифіренко  

Юлія Іванівна 

заступник начальника Служби у справах дітей  

обласної державної адміністрації (за згодою); 

 

Панкратова  

Ольга Вікторівна 

старший інспектор Управління превентивної 

діяльності Головного управління Національної 

поліції Чернігівської області (за згодою); 

 

Панченко  

Олександр Олексійович 

 

начальник відділу психологічного забезпечення 

та соціально-гуманітарної роботи Управління 

ДСНС України у Чернігівській області (за 

згодою); 

 

Панько  

Євген Юрійович 

заступник командира 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3066 Національної гвардії 

України по роботі з особовим складом (за 

згодою); 

 

Приходько  

Євген Олегович 

голова Сосницької районної молодіжної 

громадської організації спортивний клуб «Анти» 

(за згодою); 

 

Пулін  

Володимир Олексійович 

заступник начальника Управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації; 

Рубан                      

Оксана Валентинівна 

координатор Волонтерського центру ГО «Жіноча 

волонтерська сотня Чернігівщини» (за згодою); 

 



Слезко  

Ігор Іванович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації; 

 

Тимошенко 

Анатолій Григорович 

проректор з виховної роботи Чернігівського 

національного педагогічного університету             

імені Т.Г.Шевченка (за згодою); 

 

Ткаченко  

Сергій Миколайович 

голова комітету Громадської ради при обласній 

державній адміністрації з патріотичного 

виховання дітей та молоді (за згодою); 

 

Токар  

Григорій Юрійович 

начальник відділу пропаганди управління по 

роботі з особовим складом Військова частина 

А4583 (за згодою); 

 

Тютюнник 

Анатолій Іванович 

головний редактор головної редакції 

радіопрограм філії ПАТ НСТУ «Чернігівська 

регіональна дирекція», голова обласної 

організації Національної  спілки журналістів 

України (за згодою); 

 

Хоніч 

Ольга Петрівна 

заступник Чернігівського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради (за 

згодою); 

 

Черешко  

Альберт Іванович 

головний спеціаліст Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції в Чернігівській 

області, голова ради громадської організації 

«ЩИТ-41» (за згодою); 

 

Шанський  

Микола Миколайович 

голова громадської організації «ЄДИНА 

РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ» (за згодою); 

 

Шевченко  

Олександр Олександрович 

голова обласного товариства «Просвіта»        

імені Т.Г. Шевченка (за згодою); 

Юрченко  

Станіслав Дмитрович 

заступник директора Департаменту – начальник 

управління планування цивільного захисту та 

оборонної роботи Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи обласної 

державної адміністрації; 

 

 



Ющенко  

Наталія Михайлівна 

волонтер Центру психолого-соціальної допомоги 

«Ресурс» (за згодою); 

 

Ясенчук  

Олександр Анатолійович 

голова громадської організації «Самооборона 

майдану» в Чернігівській області (за згодою). 
 


