
Додаток 

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

23 лютого 2017 року № 104 

 
 

С К Л А Д 

Чернігівської обласної міжвідомчої координаційно-методичної  

ради з правової освіти населення 
 

Сахневич 

Леонід Володимирович 

перший заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова ради; 

 

Трейтяк  

Олег Миколайович 

начальник Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області, 

заступник голови ради (за згодою);  

Кузьміна 

Людмила Олександрівна  

начальник управління реєстрації нормативно-

правових актів, правової роботи та правової 

освіти Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області, відповідальний 

секретар ради (за згодою); 
 

Богуш 

Поліна Анатоліївна 

начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату Чернігівської обласної ради  

(за згодою); 

Джола 

Світлана Вікторівна  

головний спеціаліст відділу систематизації 

законодавства, правової роботи та правової 

освіти управління реєстрації нормативно-

правових актів, правової роботи та правової 

освіти Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області (за згодою); 

Кот  

Алла Анатоліївна 

директор обласного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (за згодою); 

Лепеха 

Алла Григорівна 

директор благодійної організації 

„Чернігівський жіночий правозахисний центр” 

(за згодою); 

Лільчицький  

Вадим Ігорович 

 

 

 

 

заступник військового комісара по роботі з 

особовим складом – начальник групи по роботі 

з особовим складом та громадськістю 

Чернігівського обласного військового 

комісаріату (за згодою); 

Левочко 

Олександр 

Володимирович 

директор Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій обласної державної 

адміністрації; 
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Мірошниченко 

Оксана Андріївна 

завідувач кафедри права України 

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і 

права Міжнародного науково-технічного 

університету ім. академіка Ю. Бугая  

(за згодою); 

 

Мужикова 

Наталія Михайлівна 

начальник юридичного відділу апарату 

обласної державної адміністрації; 

 

Олифіренко 

Юлія Іванівна 

заступник начальника Служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації; 

 

Остапенко 

Людмила Анатоліївна 

директор навчально-наукового Інституту права 

і соціальних технологій Чернігівського 

національного технологічного університету 

(за згодою); 

 

Панкратова  

Ольга Вікторівна 

начальник відділу ювенальної превенції 

управління превентивної діяльності Головного 

управління Національної поліції в 

Чернігівській області (за згодою); 

 

Панченко 

Валентин Іванович 

проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи Чернігівського 

національного педагогічного університету  

ім. Т.Г. Шевченка (за згодою); 

 

Скалюн 

Євгеній Вікторович  

начальник Чернігівського міського відділу 

пробації Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації (за згодою); 

 

Соронович  

Олена  Юріївна 

заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації; 

 

Тарасов 

Віктор Володимирович 

виконавчий директор громадської організації 

„Чернігівський громадський комітет захисту 

прав людини” (за згодою); 

Тимощенко 

Катерина Михайлівна 

заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації – начальник 

Управління праці та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 
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Тютюнник 

Анатолій Іванович 

головний редактор головної редакції 

радіопрограм філії ПАТ «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України»  

Чернігівська регіональна дирекція (за згодою); 

 

Чебоненко 

Станіслав Олегович 

проректор Академії Державної пенітенціарної 

служби (за згодою). 

 
 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації Н.А. Романова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


