
Згідно з розпорядженнями голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації № 113-к від 20 червня 2019 року та 114-к від 24 червня 2019 року, 

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

Конституції України Почесною грамотою обласної державної адміністрації 

нагороджено: 

 

БОХАН 

Ярославу Миколаївну 

- головного спеціаліста відділу регулювання 

природних ресурсів управління заповідної 

справи та природних ресурсів Департаменту 

екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

БУЛАВКО 

Оксану Володимирівну 

- прокурора відділу роботи з кадрами 

прокуратури Чернігівської області; 

ГРЕЧКО 

Тетяну Іванівну 

- начальника відділу контролю у галузі ЖКГ, 

інфраструктури та зв’язку Управління 

Північного офісу Держаудитслужби в 

Чернігівській області; 

ІВАНИШИНУ 

Віру Павлівну 

- доцента кафедри іноземних мов Академії 

Державної пенітенціарної служби; 

КОЛОДУБА 

Олексія Івановича 

- головного спеціаліста відділу забезпечення 

діяльності керівництва апарату Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

КОМІСАРА 

Валерія Володимировича 

- завідувача складу відділу господарського 

забезпечення апарату Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

ЛУК’ЯНЕНКО 

Світлану Петрівну 

- начальника відділу контролю у сфері 

закупівель Управління Північного офісу 

Держаудитслужби в Чернігівській області; 

ЛУКАШЕНКО 

Світлану Миколаївну 

- методиста відділу методичного забезпечення 

соціальної роботи Чернігівського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

ОКОСТЕНЬ 

Катерину Миколаївну 

- прокурора відділу нагляду за додержанням 

законів органами, які ведуть боротьбу з 

організованою злочинністю управління 

нагляду у кримінальному провадженні та 



координації правоохоронної діяльності 

прокуратури Чернігівської області; 

ПОДЛАСОГО 

Максима Анатолійовича 

- керівника громадської організації «КОЛО 

ЧЕРНІГІВЩИНИ»; 

РУБІСА 

Ігоря Вікторовича 

- завідувача сектору режимно-секретної 

роботи апарату Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

ХІЛИК 

Оксану Михайлівну 

- заступника директора Департаменту 

соціального захисту населення Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

ЧЕБОНЕНКА 

Станіслава Олеговича 

- проректора Академії Державної 

пенітенціарної служби; 

ЯРОШЕНКО 

Лідію Михайлівну 

- директора комунального закладу 

«Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат                    

I-III ступенів» Чернігівської обласної ради. 

 

Подяку голови обласної державної адміністрації оголошено: 

АГІЄНКУ 

Роману Петровичу 

- головному державному аудитору відділу 

контролю в аграрній галузі, екології та 

природокористування Управління Північного 

офісу Держаудитслужби в Чернігівській 

області; 

АРТЮХУ 

Артему Сергійовичу 

- заступнику начальника відділу контролю у 

галузі промисловості, енергетики, транспорту 

та фінансових послуг Управління Північного 

офісу Держаудитслужби в Чернігівській 

області; 

БАКЛАНУ 

Івану Григоровичу 

- майору поліції, старшому інспектору відділу 

комплектування управління кадрового 

забезпечення Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

БОРИСЕНКО 

Валентині Олексіївні 

- заступнику начальника управління 

соціального захисту населення Ніжинської 

районної державної адміністрації; 

БОРОДАВЦІ 

Юрію Володимировичу 

- старшому прапорщику служби цивільного 

захисту, командиру відділення 16-ї державної 

пожежно-рятувальної частини (м. Ніжин) 4-го 



державного пожежно-рятувального загону 

Управління ДСНС України у Чернігівській 

області; 

ВІТЧЕНКО 

Божені Ігорівні 

- помічнику судді Ріпкинського районного суду 

Чернігівської області; 

ГАРКУН 

Олені Георгіївні 

- головному спеціалісту відділу фінансового 

забезпечення Управління охорони здоров’я 

Чернігівської обласної державної адміністрації; 

ГОЛЕНОК 

Ользі Степанівні 

- заступнику начальника управління – 

начальнику відділу податків і зборів з 

юридичних осіб Менського управління 

Головного управління ДФС у Чернігівській 

області; 

ГОРОДНІЙ 

Ірині Віталіївні 

- головному спеціалісту відділу управління 

медичними кадрами та роботи зі зверненнями 

громадян Управління охорони здоров’я 

Чернігівської обласної державної адміністрації; 

ДЕМ’ЯНЕНКО 

Валентині Василівні 

- керівнику гурткової роботи Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької 

творчості; 

ДЕМ’ЯНЕНКУ 

Олексію Михайловичу 

- учителю фізичної культури Ріпкинської 

гімназії імені Софії Русової Ріпкинської 

районної ради Чернігівської області; 

ДИТИНЕНКУ 

Дмитру Миколайовичу 

- майору поліції, начальнику сектору розшуку 

злочинців і зниклих громадян управління 

карного розшуку Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

ЄРЕП 

Валентині Василівні 

- прокурору відділу ювенальної юстиції 

прокуратури Чернігівської області; 

ІВАНОВІЙ 

Марії Миколаївні 

- адвокату Національної асоціації адвокатів 

України, президенту Чернігівського міського 

національно-культурного товариства циган 

«Неве Рома»; 

КОЗЛОВІЙ 

Олені Володимирівні 

- старшому державному ревізору-інспектору 

відділу контролю за виробництвом та обігом 

спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів та ліцензування 



роздрібної торгівлі, обслуговування акцизних 

складів та податкових постів управління 

контролю за обігом та оподаткуванням 

підакцизних товарів Головного управління 

ДФС у Чернігівській області; 

КОРОЛЬОВУ 

Євгенію Миколайовичу 

- рядовому внутрішньої служби, курсанту 

II курсу юридичного факультету Академії 

Державної пенітенціарної служби; 

КОСТИЛЄВІЙ 

Ірині Михайлівні 

- завідувачу художньо-постановочної частини 

комунального підприємства «Чернігівський 

обласний театрально-видовищний дитячий 

(ляльковий) театр ім. О.П.Довженка» 

Чернігівської обласної ради; 

КРИЛОВУ 

Василю Костянтиновичу 

- лікарю-рентгенологу рентгенокабінету 

комунального закладу «Ріпкинська центральна 

районна лікарня» Ріпкинської районної ради 

Чернігівської області; 

КУЛИНКУ 

Івану Петровичу 

- старшині служби цивільного захисту, водію 

16-ї державної пожежно-рятувальної частини 

(м. Ніжин) 4-го державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС 

України у Чернігівській області; 

ЛАПІ 

Володимиру Федоровичу 

- старшому прапорщику служби цивільного 

захисту, командиру відділення 10-ї державної 

пожежно-рятувальної частини (м. Мена) 2-го 

державного пожежно-рятувального загону 

Управління ДСНС України у Чернігівській 

області; 

ЛЕЛЯК 

Любові Йосипівні 

- головному спеціалісту планово-економічного 

відділу Департаменту соціального захисту 

населення Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

ЛЕОНЕНКУ 

Миколі Михайловичу 

- робітнику з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків відділу господарського 

забезпечення апарату Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

МАКСИМЕНКУ 

Олексію Володимировичу 

- волонтеру громадської організації «РАДА 

ПАРТНЕРСЬКОГО РОЗВИТКУ»; 



МАР’ЄВИЧ 

Галині Іванівні 

- волонтеру громадської організації «КОЛО 

ЧЕРНІГІВЩИНИ»; 

МАРТЮШОВІЙ 

Світлані Василівні 

- спеціалісту I категорії централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Ріпкинської районної державної 

адміністрації Чернігівської області; 

МАТВІЄНКО 

Світлані Іванівні 

- волонтеру громадської організації «КОЛО 

ЧЕРНІГІВЩИНИ»; 

МЕЛЕШКУ 

Андрію Романовичу 

- лейтенанту внутрішньої служби, начальнику 

курсу юридичного факультету Академії 

Державної пенітенціарної служби; 

МЕХЕДУ 

Володимиру Миколайовичу 

- заступнику начальника управління – 

начальнику відділу організації стягнення боргу 

та роботи з безхазяйним майном управління 

погашення боргу Головного управління ДФС у 

Чернігівській області; 

МІНІЧЕВІЙ 

Тамарі Миколаївні 

- вчителю англійської мови Добрянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ріпкинського району Чернігівської області; 

МОРОЗ 

Тетяні Гнатівні 

- учителю української мови та літератури 

Ріпкинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 Ріпкинського району 

Чернігівської області; 

ОСТАПЧУКУ 

Назарію Ярославовичу 

- студенту Борзнянського державного 

сільськогосподарського технікуму; 

ПАНЧЕНКУ 

Юрію Володимировичу 

- прокурору Прилуцької місцевої прокуратури 

Чернігівської області; 

ПЕТРИК 

Юлії Михайлівні 

- головному спеціалісту відділу 

бухгалтерського обліку, фінансів та 

адміністративної роботи управління 

бюджетного фінансування та екологічного 

моніторингу Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

ПРИСТУПЧУК 

Олесі Юріївні 

- рядовому внутрішньої служби, курсанту 

I курсу факультету пробації Академії 

Державної пенітенціарної служби; 



РУДІ 

Яні Володимирівні 

- фахівцю із соціальної роботи II категорії 

відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради; 

СЕРДЮКУ 

Максиму Михайловичу 

- завідувачу Дошкільного навчального закладу 

Державного підприємства «Добрянське лісове 

господарство» Ріпкинського району 

Чернігівської області; 

СИВЕНКУ 

Віталію Олександровичу 

- лейтенанту поліції, інспектору відділення 

охорони адмінбудинків центру забезпечення 

Головного управління Національної поліції в 

Чернігівській області; 

ТКАЧЕНКО 

Аллі Володимирівні 

- головному спеціалісту відділу планово-

фінансової роботи та адміністрування баз 

даних Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Чернігівській 

області; 

ШЕВЧЕНКУ 

Сергію Миколайовичу 

- начальнику Варвинського відділу Прилуцької 

місцевої прокуратури Чернігівської області; 

ЩЕРБІ 

Надії Григорівні 

- старшому інспектору відділу юридичної 

роботи, документообігу та ЗМІ Регіонального 

відділення Фонду державного майна України 

по Чернігівській області. 
 


