
 
УК РА Ї Н А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про обласну спостережну комісію  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у 

зв’язку з закінченням строку повноважень спостережної комісії Чернігівської 

обласної державної адміністрації: 

1. Утворити спостережну комісію Чернігівської обласної державної 

адміністрації терміном на 3 роки. 

2. Затвердити склад спостережної комісії Чернігівської обласної 

державної адміністрації згідно з додатком. 

3. Загальному відділу апарату обласної державної адміністрації 

забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті 

обласної державної адміністрації протягом п’яти робочих днів з моменту 

прийняття. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 30.07.2004 № 221 «Про обласну 

спостережну комісію» (зі змінами) та від 04.07.2014 № 377 «Про обласну 

спостережну комісію» (зі змінами). 

 

 

Голова обласної 

державної адміністрації                   В.П. Куліч  
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Додаток 

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

10 квітня 2018 року № 192 
 

СКЛАД 

спостережної комісії Чернігівської обласної державної адміністрації 
 

Романова 

Наталія Андріївна 

заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова комісії; 

Плиско 

Вікторія Валеріївна 

начальник відділу стаціонарних установ та 

соціального обслуговування населення 

Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації, секретар 

комісії; 

 

Бевз 

Петро Павлович 

директор Чернігівської християнської місії 

«Милосердя та духовне відродження» (за згодою); 

Бобруйко 

Володимир Анатолійович 

директор Чернігівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(за згодою); 

Железний 

Станіслав Анатолійович 

заступник начальника Служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації – начальник 

відділу захисту прав дитини та розвитку сімейних 

форм виховання; 

Лепеха 

Алла Григорівна 

директор благодійної організації «Чернігівський 

жіночий правозахисний центр» (за згодою); 

Романов 

Микола Миколайович 

голова громадської організації «Чернігівський 

центр соціальної адаптації бездомних та 

безпритульних» (за згодою); 

Русін 

Олег Володимирович 

директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації; 

Хроленко 

Олександр Володимирович 

директор громадської організації «Благодіяння» 

(за згодою); 

Хуторненко 

Валентина Іванівна 

директор громадської організації «Дитячий фонд 

Чернігівщини» (за згодою). 

 

 

Керівник апарату обласної 

державної адміністрації              Т.Л. Гліб 


