Вакантні посади працівників юридичних служб, юрисконсультів,
підготовлених відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства юстиції України щодо обліку працівників
юридичних служб підприємств, установ, організацій обласними управліннями юстиції

станом на 01.07.2017 (з врахуванням подальших змін)
№
з/п

Підприємство,
установа,
організація

Адреса

Телефон

Прізвище
керівника

Вимоги на заміщення
вакантної
посади

1.

Бахмацька
районна державної
адміністрації

16500,
Чернігівська
область,
Бахмацький район,
м. Бахмач,
вул.

(04635)
3-11-38

Неділько
Тетяна
Миколаївна

2.

Городнянська
районна державної
адміністрації

15100,
Чернігівська
область,
Городнянський
район,
м. Городня
вул. Троїцька, 10.

(04645)
2-15-32

Ященко
Світлана
Петрівна

3.

Ічнянська
районна державної
адміністрації

16703, Чернігівська
область,
Ічнянський район,
м. Ічня,
пл. Т.Г. Шевченка, 1

(04633)
2-14-45

Бондар
Олександр
Іванович

На посаду провідного
спеціаліста
юридичного відділу
–
освіта вища (молодший
бакалавр або бакалавр),
досвіду роботи не потребує.
На посаду начальника
юридичного відділу
(відпустка по догляду за
дитиною до 3 років)
–
вища освіта, магістр або
спеціаліст, досвід на посадах
державної служби категорії
«Б» чи «В» або досвід
роботи на керівних посадах
підприємств, установ та
організацій незалежно від
форми власності не менше
1 року.
На посаду головного
спеціаліста юридичного
сектору
–
освіта вища юридична
(молодший бакалавр або

Першотравнева, 36.
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4.

Відділ освіти
Корюківської
районної державної
адміністрації

5.

Ріпкинська
районна державна
адміністрація

15300,
Чернігівська
область,
Корюківський
район,
м. Корюківка,
вул. Шевченка, 73.
15000,
Чернігівська
область,

(04657)
2-14-69

Дзюба
Олена
Миколаївна

(04641)
2-17-86

Мелашенко
Борис
Володимирович

бакалавр);
знання законодавства –
Конституція України, Закон
України «Про державну
службу», Закон України
«Про запобігання корупції»,
Закон України «Про
звернення громадян», Закон
України «Про місцеві
державні адміністрації»,
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
райдержадміністрацією та її
структурними підрозділами,
представлення інтересів
райдержадміністрації
в судах.
На посаду юрисконсульта
господарчої групи
–
вимоги
не встановлені.
На посаду головного
спеціаліста юридичного
відділу
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Ріпкинський район,
смт. Ріпки,
вул.
Святомиколаївська,
85.
Відділ освіти
Чернігівської
районної державної
адміністрації
Борзнянське
об’єднане
управління
Пенсійного фонду
України
Чернігівської
області

14027,
м. Чернігів,
вул. Шевченка, 48.

(0462)
60-83-51

Маханькова
Тетяна
Михайлівна

16703,
Чернігівська
область,
Ічнянський район,
м. Ічня,
вул. Г. Коваля,
12-А.

0(4633)
2-48-64

Пітель
Ірина
Анатоліївна.

8.

Сосницьке
об’єднане
управління
Пенсійного фонду
України

16100,
Чернігівська
область,
Сосницький район,
смт. Сосниця,
вул. Чернігівська,
54.

(04655)
2-15-35

Мисник
Наталія
Федорівна

9.

Управління
Північного офісу

14000,
м. Чернігів,

4-41-66

Білазерська
Ірина

6.

7.

–
громадянство України,
вищав юридична освіта за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем не нижче бакалавра,
молодшого бакалавра.
На посаду юрисконсульта
–
освіта фахова, стаж не менше
3 років.
На посаду завідувача
юридичного сектору
–
вільне володіння державною
мовою, 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 форми
власності не менше 1 року.
На посаду спеціалістаюрисконсульта
юридичного сектора
–
юридична освіта, вільне
володіння державною
мовою, знання
законодавства.
На посаду завідувача
юридичного сектору
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10.

Держаудитслужби
в Чернігівській
області

вул. Єлецька, 11.

Головне
управління
Держгеокадастру
у Чернігівській
області

14000,
м. Чернігів,
проспект Миру, 14.

Степанівна

678-565

Чіпак
Надія
Миколаївна

–
повнолітній громадянин
України, вільно володіє
державною мовою, вища
освіта не нижче магістра,
досвід роботи на посадах
державної служби категорії
«Б» чи «В» або досвід
служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах
підприємств, установ та
організацій незалежно від
форми власності
не менше 2 років.
На посаду заступника
начальника
юридичного управління начальника відділу
представництва
в судах та інших органах
–
повнолітній громадянин
України, вільно володіє
державною мовою, ступінь
вищої юридичної освіти не
нижче магістра (спеціаліста),
досвід роботи на посадах
державної служби категорії
«Б» чи «В» або досвід
служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах
підприємств, установ та
організацій незалежно від
форми власності
не менше 2 років.
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678-565

11.

Головне
управління
Держгеокадастру
у Чернігівській
області

14000,
м. Чернігів,
проспект Миру, 14.

Чіпак
Надія
Миколаївна

12.

Головне
управління
Держгеокадастру
у Чернігівській
області

14000,
м. Чернігів,
проспект Миру, 14.

678-565

Чіпак
Надія
Миколаївна

13.

Головне
управління
Держгеокадастру
у Чернігівській
області

14000,
м. Чернігів,
проспект Миру, 14.

678-565

Чіпак
Надія
Миколаївна

14.

Головне
управління
Держгеокадастру

14000,
м. Чернігів,
проспект Миру, 14.

678-565

Чіпак
Надія
Миколаївна

На посаду головного
спеціаліста відділу
правового забезпечення
юридичного управління
–
повнолітній громадянин
України, вільно володіє
державною мовою, ступінь
вищої юридичної освіти
бакалавра або молодшого
бакалавра.
На посаду головного
спеціаліста відділу
представництва в судах та
інших органах юридичного
управління
–
повнолітній громадянин
України, вільно володіє
державною мовою, ступінь
вищої юридичної освіти
бакалавра або молодшого
бакалавра.
На посаду спеціаліста
відділу представництва в
судах та інших органах
юридичного управління
–
повнолітній громадянин
України, вільно володіє
державною мовою, ступінь
вищої юридичної освіти
бакалавра або молодшого
бакалавра.
На посаду завідувача
сектору договірної роботи
юридичного управління

6
у Чернігівській
області

15.

Головне управління
14000,
Національної
м. Чернігів,
поліції
проспект Перемоги,
в Чернігівській
74.
області

619-173

Альохін
Едуард
Володимирович

16.

Головне управління
14000,
Національної
м. Чернігів,
поліції
проспект Перемоги,
в Чернігівській
74.
області

619-173

Альохін
Едуард
Володимирович

–
повнолітній громадянин
України, вільно володіє
державною мовою, ступінь
вищої юридичної освіти не
нижче магістра (спеціаліста),
досвід роботи на посадах
державної служби категорії
«Б» чи «В» або досвід
служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах
підприємств, установ та
організацій незалежно від
форми власності
не менше 2 років.
На посаду старшого
юрисконсульта відділу
правового забезпечення
–
вища юридична освіта
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста,
стаж роботи за фахом на
державній службі на посаді
не нижче провідного
спеціаліста не менше 1 року,
або стаж роботи за фахом не
менше 2 років, яка відповідає
вимогам до поліцейського.
На посаду юрисконсульта
відділу правового
забезпечення
–
вища юридична освіта
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста,
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17.

Управління
14013,
Державної
м. Чернігів,
міграційної служби вул. Шевченка, 51а.
України
в Чернігівській
області

95-15-58

Лук’янець
Ксенія
Вікторівна

18.

Чернігівське
обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного
комітету

140005
м. Чернігів,
проспект Миру,
49-а.

675-282,
675-523

Казацька
Наталія
Василівна

19.

Національний

16735, Чернігівська

0(4633)

Буренко

стаж роботи за фахом на
державній службі на посаді
не нижче спеціаліста ІІ
категорії не менше 1 року,
або стаж роботи за фахом не
менше 2 років, яка відповідає
вимогам до поліцейського.
На посаду провідного
спеціаліста сектору
юридичного
забезпечення
–
освіта вища відповідного
професійного спрямування
«магістр», «спеціаліст»,
«бакалавр», «молодший
бакалавр»; знання
нормативно-правових актів з
питань діяльності
Управління; вміння
працювати з комп’ютером;
вільне володіння державною
мовою.
На посаду головного
спеціаліста юридичного
сектору
освіта вища, ступінь
молодшого бакалавра або
бакалавра, галузь «знань
«Право»; досвіду роботи не
потребує; вільне володіння
державною мовою;
теоретичні та практичні
знання у сфері економіки та
права.
На посаду провідного

історико-культурний область, Ічнянський
заповідний
район, с. Качанівка,
«Качанівка»
вул. Глінки, 1.

20.

Бобровицький
районний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

21.

Державне
підприємство
«Борзнянське
лісове
господарство»

22.

Коропський
районний
військовий
комісаріат

23.

2 державний
пожежнорятувальний загін
управління ДСНС
України у
Чернігівській
області

17400, Чернігівська
область,
Бобровицький
район,
м. Бобровиця,
вул. Незалежності,
28.
16400,
Чернігівська
область,
Борзнянський
район,
м. Борзна,
вул. П. Куліша, 115.
16200,
Чернігівська
область,
Коропський район,
смт. Короп,
вул. Вознесенська,
24.

15300,
Чернігівська
область,
Корюківський
район,
м. Корюківка,
вул.

8
2-41-15

Володимир
Борисович

(04632)
2-52-09

Роговий
Олег
Олександрович

(04653)
2-12-33,
2-11-30

Перепечай
Юрій
Васильович

(04656)
2-11-39

Киянець
Олександр
Михайлович

(04657)
2-14-61

Мотчаний
Олександр
Іванович

юрисконсульта
–
вища юридична освіта
освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр або спеціаліст
та стаж роботи за фахом не
менше 3 років.
На посаду юрисконсульта
–
відомості не повідомлені.

На посаду юрисконсульта
(0,5 посадового окладу)
–
повна вища юридична освіта
та досвід роботи
юрисконсультом
3 роки.
На посаду провідного
спеціаліста командування
(юриста)
–
освіта вища не нижче ступеня
молодшого бакалавра або
бакалавра, досвіду роботи не
потребує, вільне володіння
державною мовою.
На посаду юрисконсульта
–
освіта вища юридична.
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24.

Державна установа
«Домницький
виправний центр
(№ 135)»
(державне
підприємство
«Підприємство
Державної
кримінальновиконавчої служби
України (№ 135)»
Державне
підприємство
«Ніжинський
комбінат
хлібопродуктів»

Передзаводська, 1.
15600,
Чернігівська
область,
Менський район,
с. Домниця,
вул. Лісова, 1.

16600, Чернігівська
область,
Ніжинський район,
м. Ніжин,
провул. Урожайний,
16.
26.
Чернігівський *
14026,
обласний соціальний
м. Чернігів,
центр матері та
вул. Елеваторна, 6.
дитини «Батьки й
дитина разом».
27.
Чернігівський *
14026,
обласний центр
м. Чернігів,
соціальновул. Елеваторна, 6.
психологічної
допомоги
28.
Борзнянська
16400,
районна рада
Чернігівська
область,
Борзнянський
район,
м. Борзна,
вул. П. Куліша, 104.
25.

29.

Борзнянська

16400,

(04644)
4-64-97

На посаду юрисконсульта
юридичної групи
(на 0,5 посадового окладу)
–
повна, базова або неповна
вища освіта
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, бакалавра,
молодшого спеціаліста за
напрямком підготовки
(правознавство).
На посаду юрисконсульта
–
повна вища освіта
відповідного напряму
підготовки (спеціаліст).

(04631)
3-12-74

Яковенко
Олександр
Федорович

5-80-27

Філіпська
Ольга
Казимирівна

На посаду
юрисконсульта *

ф.5-83-97,
5-82-74

Тилькун
Олена
Василівна

На посаду
юрисконсульта *

(04653)
2-13-30

Горбащенко
Віктор
Владиславович

(04653)

Койда

На посаду начальника
відділу з питань правової
та кадрової роботи
–
вища юридична освіта, досвід
роботи за
фахом не менше
3 років.
На посаду спеціаліста-

міська рада

30.

Городнянська
районна рада

31.

Козелецька
селищна рада

32.

Козелецька
селищна рада

Чернігівська
область,
Борзнянський
район,
м. Борзна,
вул. П. Куліша, 107.
15100,
Чернігівська
область,
Городнянський
район,
м. Городня,
вул. Троїцька, 10.
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2-13-44

Анатолій
Миколайович

(04645)
2-35-91

Левченко
Олександр
Миколайович

17000,
Чернігівська
область,
Козелецький район,
смт Козелець,
вул. Ф. Сидорука, 9.

(04646)
2-13-67

Дмитренко
Олена
Борисівна

17000,
Чернігівська
область,
Козелецький район,
смт Козелець,
вул. Ф. Сидорука, 9.

(04646)
ф.2-13-67

Дмитренко
Олена
Борисівна

юрисконсульта
–
громадянство України; освіта
вища юридична; стаж роботи
не менше 3 років; обов’язкове
володіння українською мовою.
На посаду начальника
відділу юридичного
забезпечення та з питань
комунального майна
–
призначення за конкурсом.
На посаду головного
спеціаліста юридичного
відділу
(одна посада)
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.
На посаду головного
спеціаліста юридичного
відділу
(друга посада)
повна вища освіта, вільне
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33.

Корюківська
районна рада

15300,
Чернігівська
область,
Корюківський район,
м. Корюківка,
вул. Шевченка, 60.

(04657)
2-13-30

Чернуха
Віктор
Іванович

34.

Корюківська міська
рада

15300,
Чернігівська
область,
Корюківський район,
м. Корюківка,
вул. Бульварна, 6.

(04657)
2-14-76

Ахмедов
Ратан
Ратанович

35.

Виконавчий
комітет Ніжинської
міської ради

16600, Чернігівська
область,
Ніжинський район,
м. Ніжин,
пл. ім. І. Франка, 1.

(04631)
5-44-43

Лінник
Анатолій
Валерійович

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.
На посаду головного
спеціаліста з правових
питань
–
вища освіта відповідного
професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста
зі стажем роботи за фахом не
менше 2 років.
На посаду спеціаліста
І категорії юридичного
відділу
–
юридична базова вища освіта
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра;
без вимог до стажу роботи.
На посаду головного
спеціаліста сектора
з питань претензійнопозовної роботи та
запобігання корупції відділу
юридично-кадрового
забезпечення
–
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36.

НовгородСіверська
міська рада

16000,
Чернігівська
область,
НовгородСіверський район,
м. НовгородСіверський,
вул. Губернська, 2.

(04658)
2-38-61

Бондаренко
Олег
Анатолійович

наявність громадянства
України;
повна вища освіта
відповідного напрямку за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста за
спеціальністю
«правознавство»;
стаж роботи за фахом на
службі в органах місцевого
самоврядування або державній
службі на посаді головного
спеціаліста не менше
1 року чи стаж роботи за
фахом в інших сферах
управління не менше
3 років;
досконале володіння
державною мовою;
володіння комп’ютером та
оргтехнікою.
На посаду головного
спеціаліста юридичного
відділу
–
повна вища освіта (спеціаліст,
магістр) відповідного
спрямування;
стаж роботи
на службі в органах місцевого
самоврядування або державній
службі на посаді провідного
спеціаліста не менше
1 року або стаж роботи в
інших сферах управління не
менше 3 років;
володіння державною мовою;
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37.

Ріпкинська
районна рада

15000,
Чернігівська
область,
Ріпкинський район,
смт. Ріпки,
вул.
Святомиколаївська,
85.

(04641)
2-19-97,
ф. 2-24-56

Шупель
Роман
Миколайович

володіння комп’ютерною
технікою; відсутність
обмежень щодо перебування
на службі в органах місцевого
самоврядування.
На посаду головного
спеціаліста з юридичних
питань
повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем
спеціаліста,
досконале володіння
українською мовою, вміння
працювати на комп’ютері на
рівні користувача, стаж роботи
не менше 1 року.

* - Чернігівський обласний соціальний центр матері та дитини «Батьки й дитина разом» та Чернігівський обласний

центр соціально-психологічної допомоги мали в своєму штатному розписі посади юрисконсультів, які являлися
вакантними.
Розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.06.2017 № 290 на базі Чернігівського
обласного центру соціально-психологічної допомоги реорганізувавши шляхом приєднання Чернігівського обласного
соціального центру матері та дитини «Батьки й дитина разом» утворено Чернігівський обласний центр соціальнопсихологічної допомоги, матері та дитини. Пунктом 5 вказаного розпорядження передбачено припинення юридичної
особи Чернігівського обласного соціального центру матері та дитини «Батьки й дитина разом» шляхом приєднання до
Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги.
Таким чином, з зв’язку з реорганізацією зазначення інформації про вакантні посади юрисконсультів вищевказаних
установ є недоцільним.

