
 
УК РА Ї Н А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

та оголошення Подяки 

 

Відповідно до Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

30.01.2009 № 18-ос «Про відзнаки обласної державної адміністрації», 

з о б о в ’ я з у ю :  

1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську 

діяльність та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 

1.1. Нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації: 

ВАЩЕНОК 

Світлану Львівну 

- провідного документознавця загального відділу 

апарату Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

ДРАЛО 

Людмилу Петрівну 

- головного спеціаліста відділу контролю апарату 

Чернігівської обласної державної адміністрації; 

КОВАЛЬОВУ 

Ольгу Володимирівну 

- головного спеціаліста юридичного відділу 

апарату Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

КОТЛЯР 

Інну Олександрівну 

- головного спеціаліста відділу фінансового 

забезпечення апарату Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

МЕЛАШЕНКО 

Оксану Миколаївну 

- заступника голови Ніжинської районної 

державної адміністрації; 

ПЄВЄНЬ 

Олену Олександрівну 

- спеціаліста відділу документального 

забезпечення прокуратури Чернігівської області; 

СЕМЕНОВУ 

Наталію Костянтинівну 

- директора територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Городнянської районної державної адміністрації; 
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СЕРДЮК 

Оксану Станіславівну 

- заступника директора Департаменту – 

начальника управління інформаційної діяльності 

та видавничої справи Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

СЛАВІНСЬКУ 

Оксану Михайлівну 

- волонтера громадської організації «РОДИНА 

ВОЇНА», м. Чернігів; 

СОБОЛЄВУ 

Аллу Григорівну 

- лікаря-статиста інформаційно-аналітичного 

відділу медичної статистики комунального 

лікувально-профілактичного закладу 

«Чернігівська центральна районна лікарня»; 

СТУПКУ 

Людмилу 

Володимирівну 

- секретаря керівника відділу забезпечення 

діяльності керівництва апарату Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

ТАРАСЕНКО 

Андроніку 

Володимирівну 

- завідувача районним методичним кабінетом 

відділу освіти Прилуцької районної державної 

адміністрації; 

ТРИКАШНУ 

Тетяну Юріївну 

- головного спеціаліста з питань персоналу  

Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації; 

ШПИТАЛЬНУ 

Оксану Миколаївну 

- провідного фахівця із соціальної роботи відділу 

організаційно-правової роботи Чернігівського 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 

ЮРЧЕНКО 

Наталію Володимирівну 

- головного спеціаліста відділу кадрового 

менеджменту управління по роботі з персоналом 

апарату Чернігівського обласної державної 

адміністрації. 

1.2. Оголосити Подяку голови обласної державної адміністрації: 

АНТОНОВІЙ 

Людмилі Михайлівні 

- молодшому сержанту військової служби за 

контрактом, бухгалтеру (I категорії) фінансово-

економічної служби 8 навчального центру 

Державної спеціальної служби транспорту; 

БАРБАШ 

Марині Володимирівні 

- підполковнику поліції, старшому 

оперуповноваженому сектору розшуку злочинців 

і зниклих громадян управління карного розшуку 

Головного управління Національної поліції в 

Чернігівській області; 
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БІЛІЙ 

Ірині Григорівні 

- лікарю ветеринарної медицини відділу 

незаразних хвороб та неплідності у тварин 

Городнянської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини; 

БУЛЬМАЗІ 

Світлані Григорівні 

- прибиральнику службових приміщень відділу 

господарського забезпечення апарату 

Чернігівської обласної державної адміністрації; 

ВОВКОГОН 

Віті Володимирівні 

- головному бухгалтеру Данинської сільської 

ради Ніжинського району; 

ГОЛОВЕНЬКО 

Тетяні Борисівні 

- соціальному робітнику Ніжинського дитячого 

будинку-інтернату; 

ГУЗЄЄВІЙ 

Ользі Вадимівні 

- прокурору Чернігівської місцевої прокуратури 

Чернігівської області; 

ДЗИГАЛО 

Тетяні Миколаївні 

- Сергіївському сільському голові, Прилуцький 

район; 

ЗМІЄВСЬКІЙ 

Ірині Володимирівні 

- заступнику начальника лікарні, лікарю з 

організації лікувальної справи Чернігівської 

міської державної лікарні ветеринарної 

медицини; 

ІВАШНЬОВІЙ 

Вікторії Ростиславівні 

- головному спеціалісту відділу бухгалтерського 

обліку Департаменту соціального захисту 

населення Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

ІВОЧКО 

Любові Павлівні 

- голові ветеранської організації с. Безуглівка 

Ніжинського району; 

КОВАЛЕНКО 

Лесі Миколаївні 

- прокурору Чернігівської місцевої прокуратури 

Чернігівської області; 

КОРОЛЬ 

Олександрі Геннадіївні 

- старшому сержанту служби цивільного захисту, 

диспетчеру оперативно-координаційного центру  

Управління ДСНС України у Чернігівській 

області; 

ЛОСЬ 

Ірині Володимирівні 

- волонтеру громадської організації «РОДИНА 

ВОЇНА», м. Чернігів; 

ЛУТЧЕНКО 

Олені Михайлівні 

- директору територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Чернігівської районної державної адміністрації 

Чернігівської області; 

ЛЮБЧЕНКО 

Тетяні Вячеславівні 

- заступнику начальника Чернігівського 

обласного центру по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат; 
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МОСІ 

Вікторії Миколаївні 

- провідному спеціалісту відділу адміністрування 

Державного реєстру виборців апарату 

Чернігівської обласної державної адміністрації; 

НАУМЕНКО 

Вікторії Михайлівні 

- старшому лейтенанту поліції, інспектору групи 

кадрового забезпечення роти патрульної служби 

поліції особливого призначення «Чернігів» 

Головного управління Національної поліції в 

Чернігівській області; 

НЕРОДЕНКО 

Аллі Олександрівні 

- старшому солдату військової служби за 

контрактом, санітарному інструктору-

дезінфектору медичного пункту 8 навчального 

центру Державної спеціальної служби 

транспорту; 

ОЛЕХ 

Катерині Іванівні 

- фельдшеру ветеринарної медицини 

Краснянської дільничної лікарні ветеринарної 

медицини Бахмацької районної державної лікарні 

ветеринарної медицини; 

ПАЛЬГУЙ 

Анні Олександрівні 

- майору поліції, начальнику відділу 

оперативного інформування, формування бази 

даних стану злочинності та адміністративних 

правопорушень управління інформаційно-

аналітичної підтримки Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

ПЕЛЕХАТІЙ 

Ганні Олександрівні 

- майору поліції, слідчому відділу розслідування 

злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи 

слідчого управління Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

ПІДДУБНІЙ 

Валентині Миколаївні 

- Яблунівському сільському голові, Прилуцький 

район; 

РОГОЗЯНСЬКІЙ 

Вікторії Миколаївні 

- головному бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Чернігівської регіональної 

державної лабораторії Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів; 

САВЕЛЬЄВІЙ 

Катерині Олегівні 

- старшому лейтенанту служби цивільного 

захисту, психологу відділу психологічного 

забезпечення та соціально-гуманітарної роботи 

центру забезпечення діяльності Управління 

ДСНС України у Чернігівській області; 

СЕРЕДІ 

Олені Анатоліївні 

- начальнику відділу – головному бухгалтеру 

відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення апарату Ніжинської 

районної державної адміністрації; 
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СУРМАЙ 

Юлії Володимирівні 

- заступнику начальника відділу організаційного 

забезпечення управління організаційно-

господарського забезпечення Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області; 

ТАСУН 

Раїсі Олексіївні 

- вихователю групи подовженого дня 

комунального закладу «Чернігівський навчально-

реабілітаційний центр № 2» Чернігівської міської 

ради, волонтеру громадської організації 

«Міський молодіжний центр «Жменя»; 

УЗУН 

Олені Гаврилівні 

- оператору машинного доїння 

сільськогосподарського виробничого 

кооперативу «Полісся», с. Кувечичі 

Чернігівський район; 

ХАРЧЕНКО 

Надії Миколаївні 

- головному бухгалтеру Червоненського 

психоневрологічного інтернату, Коропський 

район; 

ХАТНЮК 

Наталії Вікторівні 

- психологу II категорії відділу методичного 

забезпечення соціальної роботи Чернігівського 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 

ХІЛОВСЬКІЙ 

Ірині Юріївні 

- головному спеціалісту відділу проходження 

державної служби управління по роботі з 

персоналом апарату Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

ШАРПАТІЙ 

Наталії Миколаївні 

- вчителю історії комунального закладу 

«Седнівський навчально-виховний комплекс» 

Чернігівської районної ради Чернігівської 

області. 

 

 

 

Голова        О. МИСНИК 

 


