
Вакантні  посади працівників юридичних служб, юрисконсультів  

місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,  

підприємств, установ та організацій  

Чернігівської області  

станом на 01.01.2019 (із змінами) 

 
№ 

з/п 

Підприємство, 

установа, 

організація 

Адреса Телефон Прізвище 

керівника 

Вимоги на заміщення вакантної 

посади 

1. Управління 

капітального 

будівництва 

Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації  

 

14000, м. Чернігів, 

вул. Єлецька, 11. 

677-104 Нечепа 

Богдан 

Миколайович 

На посаду головного спеціаліста сектору 

юридичного забезпечення  

–  

вища освіта галузі знань «право» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра 

або бакалавра, досвіду роботи не потребує, 

вільне володіння державною мовою.. 

2. Управління 

Північного офісу 

Держаудитслужби 

в Чернігівській 

області 

14000, м. Чернігів, 

вул. Єлецька, 11. 

677-865 Білазерська 

Ірина 

Степанівна 

На посаду заступника начальника 

юридичного відділу  

–  

повнолітній громадянин України, який вільно 

володіє державною мовою та здобув ступінь 

вищої юридичної освіти не нижче магістра, з 

досвідом роботи на посадах державної служби 

категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в 

органах місцевого самоврядування , або 

досвідом роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно 

від форм власності не менше 2 років. 

Періодичність підвищення кваліфікації не 

менше 1 разу на 3 роки. Посада належить до 

посад державних службовців категорії «Б». 

3. Головне 

управління 

Держгеокадастру  

у Чернігівській 

області  

14000, м. Чернігів,  

проспект Миру, 14. 

678-565 

 

 

Чіпак 

Надія 

Миколаївна 

На посаду головного спеціаліста відділу 

представництва в судах та інших органах 

юридичного управління  

– 

повнолітній громадянин України, вільно 



володіє державною мовою, здобув ступінь 

вищої юридичної освіти бакалавра або 

молодшого бакалавра. 

4. Головне 

управління 

Держгеокадастру  

у Чернігівській 

області  

14000, м. Чернігів,  

проспект Миру, 14. 

678-565 

 

 

Чіпак 

Надія 

Миколаївна 

На посаду спеціаліста відділу 

представництва в судах та інших органах 

юридичного управління  

– 

повнолітній громадянин України, вільно 

володіє державною мовою, здобув ступінь 

вищої юридичної освіти бакалавра або 

молодшого бакалавра. 

5. Головне 

управління 

Держгеокадастру  

у Чернігівській 

області  

14000, м. Чернігів,  

проспект Миру, 14. 

678-565 

 

 

Чіпак 

Надія 

Миколаївна 

На посаду спеціаліста відділу правового 

забезпечення юридичного управління 

 – 

повнолітній громадянин України, вільно 

володіє державною мовою, здобув ступінь 

вищої юридичної освіти бакалавра або 

молодшого бакалавра. 

6. Державна установа 

«Державний центр 

олімпійської 

підготовки з 

біатлону». 

15502, Чернігівська 

область, Чернігівський 

район,  

с. Новоселівка, 

вул. Шевченка, 59. 

69-37-80 Деркач 

Вячеслав 

Васильович 

На посаду юрисконсульта 

– 

вимоги до посади не зазначені. 

7. Бахмацьке 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України 

16500, Чернігівська 

область, Бахмацький 

район, м. Бахмач, 

вул. Чернігівська, 2а. 

(04635) 

4-30-07 

Лапа 

Олена 

Миколаївна 

На посаду головного 

спеціаліста юридичного сектору  

– 

вища освіта юридичного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 

молодшого бакалавра; досвіду роботи не 

потребує; вільне володіння державною мовою. 

8. Бобровицька 

міська рада 

 

17400,  

Чернігівська область, 

Бобровицький район, 

м. Бобровиця,  

вул. Лупицька, 4. 

(04632) 

2-13-03  

Ковчежнюк 

Тетяна 

Миколаївна 

На посаду начальника відділу  правового 

забезпечення та кадрової роботи 

– 

вища юридична освіта, стаж роботи за фахом 

не менше 5 років. 

9. Бобровицька 

міська рада 

17400,  

Чернігівська область, 

Бобровицький район, 

(04632) 

2-13-03  

Ковчежнюк 

Тетяна 

Миколаївна 

На посаду головного спеціаліста,  інспектора 

праці відділу  правового забезпечення та 

кадрової роботи 



м. Бобровиця,  

вул. Лупицька, 4. 

– 

вища юридична освіта, стаж роботи за фахом 

не менше 5 років. 

10. Державне 

підприємство 

«Борзнянське 

лісове 

господарство» 

16400,  

Чернігівська область, 

Борзнянський район, 

м. Борзна, 

вул. Пантелеймона 

Куліша, 115. 

(04653) 

2-12-33, 

2-11-30 

Лашко 

Андрій 

Володимирович 

На посаду юрисконсульта   

(на 0,5 посадового окладу) 

– 

повна вища юридична освіта, досвід роботи 

юрисконсультом не менше 3 років. 

11. Плисківска сільська 

рада  

Борзнянського 

району 

 

16453, Чернігівська 

область,  

Борзнянський район,   

с. Плиски, 

вул. Незалежності, 33. 

(04653)  

2-71-31 

 

Вірко 

Марина 

Олександрівна 

 

На посаду головного спеціаліста 

 з питань юридичного забезпечення  

– 

відповідна освіта. 

12. Височанська 

сільська рада 

Борзнянського 

району 

16412, Чернігівська 

область,  

Борзнянський район,   

с. Високе, 

вул. Центральна, 86 

(04653)  

2-96-37 

Норикова 

Любов 

Василівна 

На посаду головного спеціаліста 

 з питань юридичного забезпечення  

– 

громадянство України, повна вища освіта 

відповідного спрямування, стаж роботи в 

органах місцевого самоврядування або на 

державній службі не менше 1 року, або 

загальний стаж роботи в інших сферах не менше  

3 років. Знання вимог чинного законодавства 

України та нормативно-правових актів, які 

регулюють відносини у відповідній сфері 

діяльності, вільне володіння державною мовою, 

нормами ділового етикету  та основними 

навичками роботи на ПК. 

13. Тупичівська 

сільська рада 

Городнянського 

району 

15150, Чернігівська  

область, 

Городнянський район,  

с. Тупичів,  

вул. Чернігівська, 75. 

(0245) 

3-52-75 

Шовкова 

Лариса 

Миколаївна 

На посаду юриста апарату (на 0,5 ставки) 

– 

освіта вища відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня, стаж роботи  

не менше 3 років по спеціальності. 

14. Борзнянське 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України 

16703, Чернігівська 

область, Ічнянський 

район, м. Ічня, 

 вул. Г. Коваля,  

12-А. 

(0233) 

2-48-64 

 

Пітель  

Ірина  

Анатоліївна. 

 

На посаду головного спеціаліста-

юрисконсульта 

– 

вільне володіння державною мовою, ступінь 

вищої юридичної освіти не нижче бакалавра, 



Чернігівської 

області 

 молодшого бакалавра. 

15. Ічнянська міська 

рада  

 

16703, Чернігівська 

область, Ічнянський 

район, м. Ічня, 

пл. Т.Г. Шевченка, 1. 

(0233) 

2-18-67 

Андріанова 

Оксана 

Юріївна 

На посаду провідного спеціаліста 

юридичного відділу  

– 

повна вища освіта відповідного професійного 

спрямування  за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра, спеціаліста; 

знання законодавства - Конституція України, 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закон України «Про запобігання 

корупції», Закон України «Про звернення 

громадян», знання Цивільного Земельного, 

Господарського кодексів, Кодексу законів про 

працю України; професійні знання – 

організація правової роботи, спрямованої на 

правильне застосування, неухильне 

дотримання та запобігання невиконанню вимог 

законодавства, інших нормативних актів, 

представлення інтересів міської ради в судах. 

16. Бобровицьке 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України 

17000, Чернігівська 

область, Козелецький 

район,  

смт. Козелець, 

вул. Незалежності, 3. 

(0246) 

4-18-74 

Коломієць  

Валентина 

Іванівна                                                                                                                       

На посаду головного спеціаліста 

юридичного сектору 

– 

вимоги до посади не зазначені. 

(тимчасово на час відпустки по догляду за 

дитиною до досягнення нею трьохрічного віку).. 

17. Остерська 

квартирно-

експлуатаційна 

частина  району 

17024, Чернігівська 

область, Козелецький 

район,  

смт Десна,  

вул. Ювілейна, 3. 

(04646) 

4-62-16 

Журавель 

Сергій 

Васильович 

На посаду юрисконсульта 

– 

повна юридична освіта. 

18. Козелецька 

селищна рада 

 

17000, Чернігівська 

область, Козелецький 

район, смт. Козелець, 

вул. Ф. Сидорука, 9. 

(04646) 

2-13-67 

Дмитренко 

Олена 

Борисівна 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного відділу  

– 

повна вища освіта, вільне володіння діловою 

українською мовою, стаж роботи за фахом  

не менше 3 років, знання вимог чинного 

законодавства про службу в органах місцевого 



самоврядування, вміння працювати на 

персональному комп’ютері в режимі 

користувача.  

19. Державне 

підприємство 

«Холминське 

лісове 

господарство» 

15331,  

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

селище Холми,  

вул. Центральна, 60. 

(04657) 

2-31-81 

Чепурний  

Борис 

Михайлович 

На посаду юрисконсульта   

– 

повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за 

професією юрисконсульта не менше 1 року. 

20. Корюківська 

районна рада 

15300, 

Чернігівська область, 

Корюківський район,  

м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 60. 

(04657) 

2-11-68 

Чернуха 

Віктор 

Іванович 

На посаду головного спеціаліста з правових 

питань 

 – 

вимоги не зазначені. 

21. Куликівська 

районна рада 

 

16300, Чернігівська  

область, 

смт. Куликівка, 

вул. Миру, 67. 

(04643) 

2-14-33 

Заступник 

голови  

Крепосний 

Юрій 

Григорович 

На посаду начальника 

юридичного відділу  

– 

конкурс; повна вища юридична освіта за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста. Стаж роботи за фахом в органах 

місцевого самоврядування та на державній 

службі не менше 3 років або стаж роботи за 

фахом в інших сферах не менше 5 років. 

22. Державне 

підприємство 

«Підприємство 

Державної 

кримінально-

виконавчої служби  

(№ 135)» 

15600,  

Чернігівська область, 

Менський район, 

селище Домниця,  

вул. Лісова, 1. 

(04644) 

4-64-97 

 На посаду юрисконсульта юридичної групи 

на 0,5 ставки 

- 

повна, базова або неповна  вища освіта за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 

бакалавра, молодшого спеціаліста за 

напрямком підготовки: право (правознавство). 

23. Менська міська 

рада 

 

15600,   

Чернігівська область,  

м. Мена, 

вул. Титаренка Сергія, 

7. 

(04644) 

2-16-41 

Примаков 

Геннадій 

Анатолійович 

На посаду провідного спеціаліста 

юридичного відділу  

– 

громадяни України, які мають повну вищу 

освіту відповідного професійного спрямування 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в 

органах місцевого самоврядування або 

державній службі не менше 1 року або стаж 



роботи за фахом в інших сферах не менше 2 

років; вільне володіння державною мовою, 

знання основних програм роботи на 

комп’ютері..   

24. Менська районна 

рада 

 

15600,   

Чернігівська область, 

м. Мена, 

вул. Героїв АТО, 6. 

(04644) 

2-13-32 

Боюн 

Наталія 

Миколаївна 

На посаду начальника відділу  

правового забезпечення  

– 

освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст 

(магістр) за напрямком підготовки 

(спеціальністю) «правознавство», повна вища 

освіта, досвід роботи в сфері юриспруденції 

або в органах виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування. Знання державної мови, 

Конституції, законодавства  у сфері місцевого 

самоврядування та державного управління. 

Користування комп’ютерною технікою та 

програмним забезпеченням.  

25. Новгород-

Сіверське 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України  

 

16000, Чернігівська 

область,  

м. Новгород-

Сіверський, 

вул. Соборна, 3. 

(04658) 

3-17-55 

Кравченко  

Тетяна 

Миколаївна 

На посаду завідувача юридичного сектору 

-  

вимоги до посади не зазначені. 

26. Новгород-

Сіверське 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України  

 

16000, Чернігівська 

область,  

м. Новгород-

Сіверський, 

вул. Соборна, 3. 

(04658) 

3-17-55 

Кравченко  

Тетяна 

Миколаївна 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного сектору 

-  

вимоги до посади не зазначені. 

27. Державне 

підприємство 

«Дослідне 

господарство 

«Івківці» 

Миронівського 

інституту пшениці 

17500, Чернігівська 

область, Прилуцький 

район, с. Івківці,  

вул. Незалежності, 3а. 

(04637) 

6-22-45 

Ромашкан 

Іван 

Вікторович 

На посаду юрисконсульта  

- 

освіта вища. 

 



імені В.М. Ремесла 

Національної 

академії аграрних 

наук України» 

28. Малодівицька 

селищна рада 

Прилуцького 

району 

17523, Чернігівська 

область, Прилуцький 

район, смт. Мала 

Дівиця вул. 

Слобідська, 3.   

(04637) 

6-75-36 

Журавель  

Олена  

Петрівна 

На посаду спеціаліста  

з юридичних питань 

 – 

громадянство України, вільне володіння 

державною мовою, повна вища юридична 

освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, спеціаліста; знання основних програм 

роботи на комп’ютері (MS Word, MS Exel, 

Internet Explorer, Outlook Express). 

29. Ріпкинська районна 

рада 

 

15000, Чернігівська 

область, Ріпкинський 

район, смт. Ріпки, 

вул. 

Святомиколаївська, 

85. 

(04641) 

2-19-97, 

2-24-56 

Шупель 

Роман 

Миколайович 

На посаду головного спеціаліста з 

юридичних питань 

– 

повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста, досконале володіння 

українською мовою, вміння працювати на 

комп’ютері на рівні користувача, стаж роботи  

не менше 1 року. 

30. Любецька селищна 

рада 

Ріпкинського 

району 

15041, Чернігівська 

область, Ріпкинський 

район, смт. Любеч,  

вул. Добринінська, 60. 

(04641) 

4-31-51 

Пінчук 

Сергій  

Іванович 

На посаду завідувача сектору з юридичних 

питань  

- 

вища юридична освіта, стаж роботи не менше   

3 років, досвід роботи в управлінських 

структурах не менше 1 року. Досвід роботи в 

органах місцевого самоврядування бажаний. 

Вільне володіння державною мовою 

31. Державне 

підприємство 

«Семенівське 

лісове 

господарство» 

15400, Чернігівська 

область, Семенівський 

район, м. Семенівка,  

вул. Березова роща, 

40. 

(04659) 

2-14-52 

Дудко  

Олександра 

Василівна 

На посаду юрисконсульта  

(на 0,5 ставки)  

- 

вимоги не зазначені. 

32. Сновська міська 

рада 

15200,  

Чернігівська область 

м. Сновськ, 

вул. Банкова, 5. 

(04654) 

2-17-70 

Медведьов 

Олександр 

Олександрович 

На посаду провідного спеціаліста  

юридичного відділу  

– 

повна вища юридична освіта за освітньо-



кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

вільне володіння державною мовою, навички 

роботи на комп’ютері та оргтехніці; стаж 

роботи за фахом на службі в органах 

місцевого самоврядування та державній 

службі не менше 1 року, або стаж роботи в 

фахом в інших сферах управління  

не менше 2 років. 

33. Срібнянська 

селищна рада 

17300, 

Чернігівська область, 

Срібнянський район, 

смт. Срібне, 

вул. Миру, 43-а. 

(04639) 

2-15-93 

Секретар 

селищної ради 

Мартинюк 

Ірина 

Іванівна 

 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного відділу 

-  

повна вища юридична освіта, стаж роботи не 

менше 3 років за фахом. 

34. 

 

 

Іванівська сільська 

рада  

Чернігівського 

району  

15562, Чернігівська 

область,  

Чернігівський район,  

с. Іванівка,  

вул. Дружби,. 33. 

69-63-42, 

69-63-31 

Гарус  

Сергій  

Іванович 

На посаду головного спеціаліста інспектора 

з праці юридичного відділу  

- 

вимоги не зазначені. 

35. Олишівська 

селищна рада 

Чернігівського 

району  

15575, Чернігівська 

область,  

Чернігівський район,  

с. Олишівка,  

вул. Чернігівська, 3. 

68-09-42, 

68-09-31 

Малець 

Сергій 

Вікторович 

На посаду головного спеціаліста 

 з юридичної роботи 

– 

юрист (вища юридична освіта) 

36. Гончарівська 

селищна рада 

Чернігівського 

району  

15558, Чернігівська 

область,  

Чернігівський район,  

смт. Гончарівське,  

вул. Танкістів, 11. 

0969417711 Рудник  

Віталій 

Миколайович 

На посаду головного спеціаліста-юриста 

- 

вимоги не зазначені. 

37. Чернігівське 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України 

 

Працює комісія  

з припинення 

діяльності 

14005,  

м. Чернігів, проспект 

Миру, 44. 

 

 

 

77-94-34 

 

 

Демченко  

Микола 

Миколайович 

 

 

На посаду заступника начальника 

юридичного відділу  

– 

конкурс на зайняття вакантної посади 

державної служби не оголошено. 



об’єднаного 

управління 

38. Чернігова міська 

рада 

14000, м. Чернігів,  

вул. Магістратська, 7. 

67-53-04 Атрошенко 

Владислав 

Анатолійович 

 

На посаду головного спеціаліста-

юрисконсульт юридичного відділу  

– 

повна вища освіта відповідного професійного 

спрямування ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста; 

стаж роботи за фахом на службі в органах 

місцевого самоврядування або державній 

службі на посаді провідного спеціаліста не 

менше 1 року чи стаж роботи за фахом в 

інших сферах управління не менше 3 років; 

вільне володіння державною мовою; 

володіння комп’ютерною технікою. 

 


