
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Чернігів №І45

Про розробку Стратегії
сталого розвитку Чернігівської
області на період до 2027року
та Плану заходів з П реалізації
на 2021-2023 роки

Відповідно до статей І О, 11, 15 Закону України «Про засади державної
регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від
1 І листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також. . . . ....проведення монпорингу та оцінки результативносп реалізацп зазначених
регіональних стратегій і планів заходів», Наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
31 березня 2016 року № 79 «Про затвердження Методики розроблення,

~ . ' . . " .проведення монггорингу та ошнки результативності реалізацц регіональних
стратегій та планів заходів з 'іх реалізації» (із змінами і доповненнями),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року
№632/28762, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» з о б о в' я з у ІО:

І. Розпочати розробку Стратегії сталого розвитку Чернігівської області
на період до 2027 року (далі - Стратегія) та Плану заходів з її реалізації на
2021-2023 роки (перший етап) (далі - План заходів).

2. Визначити Департамент економічного розвитку обласної державної
адміністрації головним розробником Стратегії та Плану заходів з її реалізації.

З. Утворити Керівний комітет з розробки Стратегії та Плану заходів з її
реалізації (далі - Керівний комітет).

4. Затвердити склад Керівного комітету згідно з додатком і.

5. Утворити робочу групу з підготовки пропозицій до проектів Стратегії
та Плану заходів (далі - робоча група)

6. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком 2.



•
7. Департаменту економічного розвитку обласної державної

адміністрації:
7 .1. Забезпечити координацію роботи з розробки Стратегії та Плану

заходів з її реалізації.
7.2. Підготувати проекти Стратегії та Плану заходів з її реалізації з

урахуванням вимог чинного законодавства та в установленому порядку подати
'іх на затвердження обласній раді.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. мисник



Додаток 1
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
ІВ беnе зня 2019 року № _І.4.5_

СКЛАД
Керівного комітету з розробки Стратегії сталого розвитку

Чернігівської області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації
на 2021-2023 роки

мисник
Олександр Петрович

ВДОВЕІ-П<О
Ігор Станіславович

РОМАНОВА
Наталія Андріївна

МЕЛЬНИЧУК
Валентин Васильович

хомик
Олександра Дмитрівна

АШИХМІ.НА
Діна Іванівна
ДУДКО
Валерій Володимирович
СОЛОМАХА
Ірина Григорівна

ХОБОТНЯ
Сергій Володимирович

UЖАРЛЕТ
Сергій Миколайович

голова обласної державної адміністрації,
співголова Керівного комітету;

голова обласної ради)
співголова Керівного комітету (за згодою);

заступник голови обласної державної
адміністрації,
заступник голови Керівного комітету;

перший заступник голови обласної ради,
заступник голови Керівного комітету
(за згодою);
директор Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації,
секретар Керівного комітету;

начальник Головного управління статистики
у Чернігівській області (за згодою);
директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації;
заступник керівника апарату обласної
державної адміністрації;

директор Агенції регіонального розвитку
Чернігівської області (за згодою);

ректор Чернігівського національного
технологічного університету, доктор
економічних наук, професор (за згодою).

Директор Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації О. хомик
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Додаток 2
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
Т8 fі'Р.рА3НЯ 2019 року № _ІАд

СКЛАД
робочої групи з підготовки пропозицій до проектів

Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року та
Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки

ХО№ІК
Олександра Дмитрівна

ПОЛТОРАЦЬКА
Світлана Іванівна

ХОБОТНЯ
Сергій Володимирович

БАЖЕНОВА
Андріанна Андріївна

АДАN[Е:НКО
Дмитро Миколайович

АКИМЕНКО
Андрій Миколайович.

АНДРУІІЖО
Олександр Олександрович
БАРАНОВСЬКИЙ
Микола Олександрович

директор Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації, керівник
робочої· групи;
заступник директора Департаменту
економічного розвитку обласної державної
адміністрації - начальник управління бізнес-

. .клтмату, споживчого ринку та ціноутворення,
заступник керівника робочої· групи;
директор Агенції регіонального розвитку
Чернігівської області, заступник керівника
робочоі групи (за згодою);
заступник начальника управління
стратегії соціально-економічного розвитку
Департаменту економічного розвитку обласної
державної адмінісграції - начальник відділу
стратепчного планування, прогнозування та. .моніторингу регіонального розвитку, секретар
робочої групи;

голова обласного об'єднання організацій
роботодавців Чернігівщини, голова обласної
організації роботодавців «Асоціація
будівельників Чернігівщини», член
регіональної ради підприємців (за згодою);
завідувач кафедри інформаційних систем в
економіці Чернігівського національного
технологічного університету, кандидат фізико
економічних наук, доцент (за згодою);
перший заступник голови Ріпкинської
районної державної адміністрації;
професор кафедри географії Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя,
доктор географічних наук (за згодою);
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БАТРАК
Сергій Анатолійович
БЕЗРУЧЕНКОВА
Наталія Михайлівна

БЕРЕСТОВИЙ
Сергій Олексійович

БИСТРОВ
Павло Олександрович

БОГДАН
Віктор Васильович

БОЙКО
Володимир Миколайович

БОЙЛРАВ
Борис Степанович
БОЛДИРЕВ
Сергі й Михайлович

БРОВАРЕЦЬ
Віктор Михайлович
БУЮН
Андрій Юрійович
БУРАІСОВА
Лілія Олександрівна

БУТКО
Ми.кола Петрович

перший заступник голови Ніжинської районної
державної адміністрації;
спеціаліст І категорії з питань розвитку
інфраструктури та розвитку інвестиційних
проектів Малодівицької об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
голова регіональної ради підприємців} голова
правління Чернігівської обласної організації
«Асоціація роботодавців Чернігівщини»,
голова наглядової ради ПрАТ «Насіння
Чернігівщини» (за згодою);
член Ради Спільного представницького органу
сторони роботодавців Чернігівської області,
член регіональної ради підприємців, директор
ТОВ «Едвайс» (за згодою);
заступник селищного голови з питань житлово
комунального господарства Купиківської
об'єднаної територіальної громади (за згодою);
директор Комунального закладу
«Чернігівський центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого. .самоврядування, керівників державних
піцприємств, установ і організацій», радник з. .
питань репонального розвитку відокремленого
підрозділу «Центр розвитку місцевого
самоврядування» у Чернігівській області
(за ЗГОДОЮ)~

голова ради обласної організації підприємців
роботодавців «Чернігівщина» (за згодою);
директор Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної
державної адміністрації;
заступник селищного голови Лосинівської
об'єднаної територіальної громади (за згодою);
начальник управління комунального майна
Чернігівської обласної ради (за згодою);
заступник селищного голови з соціальних
питань Любенької об'єднаної територіальної
громади (за згодою);
завідувач кафедри менеджменту та державної
служби Чернігівського національного
технологічного університету, заслужений
економіст України, доктор економічних наук,
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ВАКУЛЕНКО
Сергій Володимирович

ВЕРЕМІЄНКО
Руслан Миколайович
ВИНОГРАДОВ
Владислав Валентинович

ВОЛОЩУК
Неля Олександрівна

rАРМАТА
Віктор Михайлович
ГАРМАШ
Петро Петрович
ГАРУС
Сергій Іванович
ГОЛОВАЧ
Сергій Михайлович

головко
Оксана Володимирівна

ГОНТА
Олена Іванівна

ГРШЦЕНКО
Василь Миколайович

ГРОЗЕНКО
Ірина Вікторівна

ГРУДН:ИЦЬКА
Наталія Миколаївна
ГУКУН
Ганна Мар'янівна

професор (за згодою);
член правління Чернігівської обласної
організації роботодавців автомобільного
транспорту, директор ТОВ «Автоекспрес»
(за згодою);
перший заступник голови Новгород-Сіверської
районної державної адміністрації;
голова Чернігівського обласного
територіального відділення Антимонопольного
комітету України (за згодою);. . .начальник відділу економічного розвитку,
містобудування, архітектури та житлово
комунального господарства СосницькоУ
районної державної адміністрації;
в.о. сільського голови Новобасанської
обєднаної територіальної громади (за згодою);
начальник Управління охорони здоров'я
обласної державної адміністрації;
сільській голова Іванівської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
член правління громадської спілки
«Регіональний альянс ділової активності
роботодавців», заступник директора ТОВ
«МАГР-АВТО-ПJПОС» (за згодою);
керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету Козелецької селищної об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
директор навчально-наукового інституту
економіки Чернігівського національного
технологічного університету, доктор
економічних наук, професор (за згодою);
заступник сільського голови з питань
виконавчих органів ради Кіптівської
об'єднаної територіальної громади (за згодою);
виконавчий директор громадської організації
«Чернігівське регіональне відділення
всеукраїнської асоціації сільських та селищних
рад», депутат Чернігівської обласної ради
(за згодою);
начальник Деснянського басейнового
управління водних ресурсів (за згодою);. . .
начальник відділу економічного розвитку та
інвестицій Сновської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
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дЕдЕІ-ll<О
Сергій Іванович
ДЕМИДЕНКО
Володимир Юрійович
ДЕРІЙ
Жанна Володимирівна

ДІДУР
Анатолій Арсенович

ЩvfИТРЮК
Олександр Іванович
ДУБИНА
Максим Вікторович

ДУДКОВ
Юрій Олексійович

ДЯТЕЛ
Олена Миколаївна
ЖБШБА
Віталій Миколайович

ЖИГУНОВА
Наталія Анатоліївна

ЖИІvlОЛОСТНОВА
Світлана Кузьмівна

ЖУК
Олександр Васильович

ЖУРАВЕЛЬ
Віктор Іванович
ЖУРАВЛЬОВА
Юлія Юріївна

ЗАЇКА
Юлія Анатоліївна

міський голова Семенівської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
президент Антикорупційної Громадської
Спілки «СОВІСТЬ» (за згодою);
завідувач кафедри теоретичної та прикладної
економіки Чернігівського національного. .технолопчного університету, доктор
економічних наук, професор (за згодою);
голова наглядової ради ПрАТ «Куликівське
молоко» (за згодою);

начальник Управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації;
доцент кафедри фінансів, банківської справи і
страхування Чернігівського національного. .технологічного університету, доктор
економічних наук (за згодою);
перший заступник начальника регіонального
відділення Фонду державного майна України
по області (за згодою);
керівник відділу збуту ТОВ «СК-ТРАСТ»
(за згодою);
перший заступник селищного голови
Срібнянської об' єднаної територіальної
громади (за згодою);
начальник бюджетного управління
Департаменту фінансів обласної державної...адм іністрацц;
голова профкому профспілкової організації
«Чернігівська профспілка підприємців»
Єдність», член Президії Громадської
організації «Спілка жінок Чернігівщини»
(за згодою);
заступник начальника Черніпвського
обласного управління лісового та
мисливського господарства (за згодою);
селищний голова Коропської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);

. . .начальник вщдшу гцдприємництва та
перспективного планування управл~ння
економічного розвитку Чернігівської міської
ради (за згодою);
виконавчий директор ГО «Ліга ділових та
професійних жінок України (за згодою);
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ЗАСЛАВСЬКИЙ
Юрій Вікторович
ЗЕЛЕНЬКО
Людмила Федорівна
ЗІНИЧ
Галина Михайлівна

ЗНАЧКО
Віталій Іванович
ЗУБОВА
Маргарита Володимирівна

ІВАНОВ
Дмитро Валерійович

ІВАНОВ
Костянтин Вікторович
ІВАНЬКО
Анатолій Васильович

КАЗІМІРОВ
Дмитро Вікторович

КАЛЬНИЙ
Олександр Владиславович

КАРПЕНКО
Валентина Федорівна

КАРПЕНКО
Володимир Миколайович

перший заступник голови Козелецької
районної державної адміністрації;
начальник Служби у справах дітей обласної
державної адміністрації;
заступник начальника управління обробки
даних економічної статистики - начальник
відділу обробки даних статистики сільського
господарства та навколишнього середовища
Головного управління статистики в
Чернігівській області (за згодою);
заступник начальника Служби автомобільних
доріг у Чернігівській області (за згодою);
завідувач сектору
Талалаївської
адміністрації;
голова постійної комісії Чернігівської обласної
ради з питань економічного розвитку,
інвестиційно)" діяльності та здійснення
державної регуляторної політики (за згодою);
президент Чернігівської регіональної торгово
промислової палати (за згодою);
доцент кафедри аграрної економіки. . .
відокремленого структурного підроздшу
Націо.нального університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський
агротехні чний

економічного
районно)"

інститут»,

заступник голови Сновської
державної адміністрації;

розвитку
державної

кандидат
економічних наук, старший науковий
співробітник (за згодою);
бібліотекар навчально-методичного відділу
Комунального закладу «Чернігівський центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ і організацій»
(за згодою);
перший заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Варвинської об'єднаної територіальної
громади (за згодою);
селищний голова Парафіївської об' єднаної
територіальної громади (за згодою);

районної
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КАРПЕНКО
Юрій Олександрович

КЕНЯ
Андрій Миколайович
КИРИЧЕНКО
Богдан Ігорович

кточник
Валерій Степанович

КОБЕНЯК
Юлія Олександрівна

КОВАЛЕНКО
Олександр Борисович

КОЗАР
Наталія Григорівна

КОНОПАЦЬКИЙ
Микола Анатолійович
КОРЯВЕЦЬ
Максим Анатолійович

костюк
Оксана Іванівна

КРИВЕНКО
Володимир Григорович

КРИВОШЕЄВА
Оксана Валентинівна

КРОТ
Станіслав Олександрович

завідувач кафедри екології та охорони природи
Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат
біологічних наук, доцент (за згодою);
громадський активіст (за згодою);

спеціаліст І категорії сектору економічного
розвитку та інвестицій Ічнянської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
заступник начальника Управління - начальник
відділу технічного контролю автомобільних
доріг Управління капітального будівництва
обласної державної адміністрації;

. . .начальник відділу економіки та
агропромислового розвитку Городнянської
районної державної адміністрації;
директор Навчально-наукового інституту
історії та соціогуманітарних дисциплін
ім. 0.М. Лазаревського Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук,
професор (за згодою);

. .заступник начальника управління аналізу
статистичних даних - начальник вшдшу
аналізу даних демографічної та соціальної
статистики Головного управління статистики в
Чернігівській області (за згодою);
начальник Управління освіти і науки обласної.. . ..державно: адміністрацп;
президент Громадської організації «Поліський
фонд міжнародних та регіональних. .дослшжень», кандидат економічних наук,
доцент (за згодою);
заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів Вертіївської
об'єднаної територіальної громади (за згодою)·
директор Департаменту житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного
комплексу обласної державної адміністрації;. . .начальник вщшлу економічного розвитку та
інфраструктури Бобровицької районної

.. . ..пержавноі адміністрацп;
представник Федерації плавання: Чернігівської
області (за згодою);
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КРУГОЛ
Анатолій Миколайович
КУДРИК
Ірина Василівна

КУЗУБ
Віктор Миколайович
КУЧЕРЯВА
Анастасія Андріївна
ЛАДЮКЕНСЬКА
Лоліта Володимирівна

ЛАЗАР
Віктор Леонідович

перший заступник голови Чернігівської
районної державної адміністрації,
директор відокремленого підрозділу «Центр
розвитку місцевого самоврядування»
у Чернігівській області (за згодою);
перший заступник голови Коропської районної
державної адміністрації,
заступник директора Агенції регіонального
розвитку Чернігівської області (за згодою);

ЛЕВОЧКО
Олександр Володимирович

ЛЕМЕШ
Ніна Петрівна
МАКЕДОН
Галина Миколаївна

МАЛЕЦЬ
Сергій Вікторович
МАЛИНКО
Наталія Володимирівна

МАМЕДОВ
Віталій Володимирович
МАРТИНОВ
Юрій Васильович
МАРЧЕНКО
Валерій Леонідович

МЕЖЕННИЙ
Сергій Олександрович

. . .начальник аналітичного вщділу виконавчого
апарату Чернігівської обласної ради
(за згодою);
голова правління Спільного представницького
органу сторони роботодавців Чернігівської
області) голова обласного об'єднання
організацій роботодавців «Сіверщина»
депутат обласної ради (за згодою);
директор Департаменту культури j туризму,
національностей та релігій обласної державної...адмівістрашt;
директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту
обласної державної адміністрації;
старший викладач кафедри менеджменту
відокремленого структурного підрозділу
Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський
агротехнічний інститут», кандидат
економічних наук (за згодою);
селищний голова Олишівської об)єднаної
територіальної громади (за згодою);
начальник відділу економіки, інвестицій та
регуляторної діяльності Носівської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
заступник міського голови Городнянської
об'єднаної територіальної громади (за згодою);
в.о. начальн.ика Служби автомобільних доріг у
Чернігівській області (за згодою);
представник Громадської організації «Комітет
народного контролю в Чернігівській області»
(за згодою);
заступник директора Департаменту
економі чного розвитку обласної державної
адміністрації - начальник управління розвитку
промисловості, транспорту і зв'язку;



•
8

NІЕЛЬНИК
Олександр Григорович

1ШПНА
Оксана Валеріївна

МОГИЛЬНИЙ
Олександр Олександрович

молочко
Тарас Вікторович

МОСКАЛЕНКО
Ігор Іванович
МУРОВАНИй
Сергій Григорович
НЕЖИВИЙ
Леонід Михайлович

НЕ.СМИРНА
Інна Василівна

НОСОЛЕВСЬКА
Галина Григорівна
ОЛЕКСЕНКО
Римма Михайлівна
ОЛІЙНИК
Тетяна Миколаївна

ОЮФІРОВА
Тамара Василівна

ОСАДІЦВ
Іван Васильович

ПАДАJЖА
Лідія Василівна

радник з питань місцевих фінансів
відокремленого підрозділу «Центр розвитку
місцевого самоврядування» у Чернігівській
області (за згодою);
доцент кафедри теоретичної та прикладної
економіки Чернігівського національного. 'технолопчного університету, кандидат
економічних наук (за згодою);

' . .заступник міського голови з питань шяльносп
виконавчих органів ради Новгород-Сіверської
міської ради (за згодою);
генеральний директор Державної організації
«Регіональний фонд підтримки
підприємництва по Чернігівській області»
(за згодою);
голова Федерації профспілкових організацій
області (за згодою);
перший заступник голови Менської районної
державної адміністрації;
член регіональної ради
обласної організації
«Сіверщина», фізична
(за ЗГОДОЮ)·

директор рекламно-виробничого підприємства
«Варгоїй», член Громадської організації
«Спілка жінок Чернігівщини» (за згодою);
перший заступник голови Борзнянської
районної державної адміністрації;
голова громадської організації «Центр
сприяння розвитку громад» (за згодою);
начальник відділу аналізу даних економічної. .статистики управшння аналізу статистичних
даних Головного управління статистики в
Чернігівській області (за згодою);
член регіональної ради підприємців, заступник
начальника управління
І:-П13У «Чернігівнафтогаз»
(за згодою);

. .пщприємшв, член
роботодавців

особа-підприємець

з фінансів
ПАТ «Укрнафта»

представник Чернігівської міської організації
Української Екологічної Асоціації «Зелений
Світ» (за згодою);
директор Чернігівського обласного центру
зайнятості (за згодою);
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ПАНЧЕНКО
Олександр Григорович

ПАСІЧНИК
Сергій Володимирович

ПЕРЕПАДЯ
Валентина Григорівна

ПОДКОЛЗІНА
Ніна Іванівна

ПОПЕЛО
Ольга Володимирівна

ПРОКОПЕНКО
Тетяна Валеріївна
РЕВКО
Альона Миколаївна

РЕМНЬОВА
Людмила Михайлівна

РИБАЛЬЧЕНКО
Галина Євгенівна
РОДИМЧЕНКО
В'ячеслав Володимирович
РОЙ
Юрій Анатолійович

РОМАНОВ
Микола Миколайович

РОСОВСЬКИЙ
Денис Михайлович

голова обласної галузевої організації
роботодавців «Асоціація аграріїв
Чернігівщини», начальник Чернігівського ВО
«Облсількомунгосп», член регіональної рад:и
підприємців (за згодою);
державний реєстратор речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень ЦІ-ІАП
Макіївської об'єднаної територіальної громади
(за згодою);
головний спеціаліст відділу агропромислового

. . . .та економічного розвитку 1 торгівлі
Срібнянської районної державної

' . . ..адмі юстраш 1;
регіональний
досягнення
(за згодою);
доцент кафедри менеджменту та державної
служби Чернігівського національного. .технолопчного університету, кандидат
економічних наук (за згодою);
заступник селищного голови Деснянської
об'єднаної територіальної громади (за згодою);
доцент кафедри соціальної роботи
Чернігівського національного технологічного
університету, кандидат економічних наук
(за згодою);
декан фінансово-економічного факультету
Чернігівського національного технологічного
університету, кандидат економічних наук,
професор (за згодою);
заступник голови Бахмацької районної
державної адміністрації;
представник Громадської організації
«Волонтерський Центр «Єдність» (за згодою);
спеціаліст 1 категорії фінансового відділу
Талалаївської об'єднаної територіальної
громади (за згодою);
представник Громадської організацп
«Чернігівський центр соціальної адаптації
бездомних та безпритульних» (за згодою);
перший заступник голови Прилуцької районної

координатор
Цілей сталого

ПРООН з
розвитку

.. ··-державно: адмінтстрацп:
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РОСОМАХА
Світлана Василівна

РУСІН
Олег Володимирович
САВОН
Алла Андріївна

САДЧИКОВА
Ірина Володимирівна

САХНЕВИЧ
Катерина Вікторівна
СЕРДЮК
Оксана Станіславівна

СИВЕНКО
Олександр Іванович

СИЛЕНКО
Микола Федосійович

СІМОНОВ
Григорій Михайлович

СІМОНОВА
Ірина Юріївна

СІРЕНКО
Ніна Миколаївна
СКИДАН
Андрій Васильович

СКЛЯРЕЦЬ
Андрій Вікторович

головний спеціаліст відділу економічного,
агропромислового розвитку та надання
адміністративних послуг Носівської районної
державної адміністрації;
директор Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації;
головний спеціаліст відділу економічного
розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності
Бобровицької об'єднаної територіальної
громади (за згодою);
доцент кафедри фінансово-економічної
безпеки Чернігівського національного. .технолопчного університету, кандидат
економічних наук (за згодою);
директор Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації;
заступник директора Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю обласної державної... .аю.,нюстрацн - начальник управшння
інформаційної діяльності та видавничої
справи;
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Прилуцької міської
ради (за згодою);
консультант з бюджетних питань
Чернігівського регіонального відділення
Асоціації міст України (за згодою);
заступник керівника з проектно-інвестиційної
діяльності ГО «Чернігівське агентство
регіонального розвитку» (за згодою);
директор Комунальної установи «Обласний
молодіжний центр» Чернігівської обласної
ради (за згодою);
в.о. сільського голови Мринської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);

' . .заступник міського голови з питань діяльносп
виконавчих органів ради Остерської
об'єднаної територіальної громади (за згодою);
голова обласноі' галузевої організації
роботодавців сфери торгівлі та послуг, член
регіональної ради підприємців, голова
правління ПАТ «Базис» (за згодою);
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СКОРОХОД
Сергій Віталійович

CrvfИPHOB
Іван Михайлович

СТУСЬ
Лариса Миколаївна

СУХОМЛИН
Юрій Петрович

ТИЩЕНКО
Олена Володимирівна

ТКАJП1Ч
Юрій Вадимович
ТКАЧ
Андрій Леонідович

ТОВСТИЖЕНКО
Павло Михайлович

ТОШХА
Віра Василівна

ФІЛОНЕНКО
Юрій Миколайович

ХАВИЛО
Анатолій Петрович
ХАРДІКОВ
В'ячеслав В'ячеславович

. . .
начальник віддшу економічного розвитку та
інвестицій Менської об'єднаної територіальної
громади (за згодою);
в.о. старости сіл Смолин, Козероги
Гончарівської об'єднаної територіальної
громади (за згодою);
начальник сектора економічного аналізу

. . .
вщдшу економіки виконавчого комітету
Ніжинської міської ради (за згодою);
начальник управл1ння інвестиційної та

. . .. . .зовнцпньоекономічноі шяльності
Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації; . . . .заступник начальника вщдшу економічного 1

агропромислового розвитку, містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства Варвинської
районної державної адміністрації;
директор Департаменту агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації;. . .начальник віддшу економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій Сосницької об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
член правління Чернігівського регіонального
відділення Української спілки промисловців та
підприємців «Полісся», директор ТОВ «ТТТ»
(за згодою);
начальник сектора інвестиційної та
зовнішньоекономічної діяльності відділу
інвестиційної діяльності та розвитку
інфраструктури виконавчого комітету
Ніжинської міської ради (за згодою);
професор кафедри географії Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя,
доктор географічних наук (за згодою);
голова постійної комісії Чернігівської обласної
ради з питань бюджету та фінансів (за згодою);
заступник начальника Головного
територіального управління юстиції. з питань
державної реєстрації - начальник управління
державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у
Чернігівській області (за згодою);
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халявка
Наталія Іванівна

ЦУРІЙ
Василь Кузьмич
ЧЕРНІіllІ
Станіслав Валентинович
ЩП.АК
Надія Миколаївна

ЧУБ
Ірина Євгеніївна

ЧУГАЙ
Зоя Миколаївна

ШАДУРА-НЕК.ШОРЕЦЬ
Наталія Тимофіївна

ШЕВЧИК
Олександр Іванович
ШЕРЕМЕТ
Любов Михайлівна
llІИХАЛЬОВ
Костянтин Валерійович
ЮРЧЕНКО
Юрій Дмитрович

ЮЩЕНКО
Анжела Анатоліївна
ЯКИМЕНКО
Ірина Валеріївна

доцент, докторант
банківської справи

кафедри фінансів,
страхування

Чернігівського
університету,
(за згодою);
директор приватної аудиторської фірми
«Цурій-аудит» (за згодою);
перший заступник голови Семенівської
районної державної адміністрації;
начальник Головного управління
Держгеокадастру в Чернігівській області
(за згодою);

. .нашонального технолопчного
кандидат економічних наук

. . .на-чальник відділу економічного розвитку 1

торгівлі Ічнянської районної державної
адміністрації;

. . .спеціаліст економічного розвитку та
інвестицій Михайло-Коцюбинської об) єднаної
територіальної громади (за згодою);
доцент кафедри теоретичної та прикладної
економіки Чернігівського національного. .технолопчного університету, кандидат
економічних наук (за згодою);
селищний голова Хопминської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
керуючий справами Височанської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);
голова громадської організації «Агентство
територіальної безпеки» (за згодою);
начальник Головного управління Пенсійного
фонду України в Чернігівській області
(за згодою);
перший заступник голови Корюківської
районної державної адміністрації;
головний спеціаліст відділу архітектури,
містобудування та житлово-комунального
господарства Менської об'єднаної
територіальної громади (за згодою);

Директор Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації ~~ О. хомик


