
Склад конкурсної комісії  

з визначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади 
 

Голова конкурсної комісії: 
 

Вдовенко  

Ігор Станіславович  

 

голова обласної ради; 

Заступник голови конкурсної комісії: 

 

Подорван 

Андрій Федорович 

директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації (за згодою); 

 

Секретар конкурсної комісії: 
 

Сорокін 

Валерій Володимирович 

начальник відділу співпраці зі ЗМІ 

управління інформаційної діяльності та 

видавничої справи Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Чернігівської обласної 

державної адміністрації (за згодою); 

 

Члени конкурсної комісії: 
 

Ванжула  

Ольга Сергіївна 

начальник відділу інформаційного 

забезпечення та зв’язків з громадськістю 

виконавчого апарату обласної ради; 

 

Грозенко  

Ірина Вікторівна 

депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань розвитку і 

реформування місцевого самоврядування, 

децентралізації та європейської інтеграції; 

 

Журман  

Сергій Миколайович 

депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури та інформаційної сфери; 

Іванов  

Дмитро Валерійович 

депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності та 

здійснення державної регуляторної політики; 

 



Кудрик 

Ірина Василівна 

директор Чернігівського відокремленого 

підрозділу Центру розвитку місцевого 

самоврядування (за згодою); 

 

Назаренко  

Олександр Васильович 

редактор газети «Наше слово», голова 

громадської організації «Асоціація 

регіональних засобів масової інформації» (за 

згодою); 

 

Никоненко  

Дмитро Миколайович 

радник голови обласної ради; 

 

 

Рибак  

Вероніка Сергіївна 

консультант з питань комунікації Офісу 

реформ при Чернігівському регіональному 

відділенні Асоціації міст України (за згодою); 

 

Родимченко  

В’ячеслав Володимирович 

голова Комітету з інформації та комунікації 

Громадської ради при Чернігівській обласній 

державній адміністрації (за згодою); 

 

Чернякова  

Ольга Костянтинівна 

відповідальний секретар Чернігівської 

обласної організації Національної спілки 

журналістів України (за згодою); 

 

 



Проект розпорядження подає: 

 

Начальник відділу інформаційного забезпечення  

та зв’язків з громадськістю  

виконавчого апарату обласної ради     О.С.Ванжула  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Керуючий  справами  

виконавчого апарату обласної ради      О.І.Зубок   

 

Начальник юридичного відділу  

виконавчого апарату обласної ради     П.А.Богуш  

   

Начальник загального відділу  

виконавчого апарату обласної ради     Л.В.Головач  

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку - 

головний бухгалтер виконавчого апарату  

обласної ради        В.І.Тур 

 

Директор Департаменту  

інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю обласної державної адміністрації  А.Ф.Подорван 
 


