
Вакантні  посади працівників юридичних служб, юрисконсультів  

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

підприємств, установ та організацій  

Чернігівської області  

станом на 01.01.2018 (із змінами) 

 
№ 

з/п 

Підприємство, 

установа, 

організація 

Адреса Телефон Прізвище 

керівника 

Вимоги на заміщення вакантної 

посади 

1. Головне 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

у Чернігівській 

області 

 

14000, м. Чернігів, 

вул. Реміснича, 27. 

651-966 Літош 

Анатолій 

Борисович 

На посаду начальника юридичного 

відділу –  

ступінь вищої юридичної освіти - 

магістр, досвід роботи на посадах 

державної служби категорій "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, вільне 

володіння державною мовою; знання 

законодавства. 

Форма вимог до посади, передбачена 

додатком № 1 до Порядку, визначення 

спеціальних вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посад 

державної служби категорій «Б» і «В», 

затвердженого наказом Національного 

агентства України з питань державної 

служби від 06.04.2016 № 72, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27.04.2016  

№ 647/28777. 

2. Головне 

управління 

Держпродспожив-

служби  

14034, м. Чернігів, 

вул. 1 Травня, 180. 

3-01-19 Павлішен 

Юрій 

Володимирович 

На посаду начальника відділу 

правового забезпечення –  

повнолітній громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою та 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92


в Чернігівській 

області  

 

здобув ступінь вищої юридичної освіти 

не нижче магістра або спеціаліста, досвід 

роботи на посадах державної служби 

категорій "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 

1 року.  

3. Головне 

управління 

Держпродспожив-

служби  

в Чернігівській 

області  

14034, м. Чернігів, 

вул. 1 Травня, 180. 

3-01-19 Павлішен 

Юрій 

Володимирович 

На посаду головного спеціаліста-

юрисконсульта відділу правового 

забезпечення –  

повнолітній громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою та 

здобув ступінь вищої юридичної освіти 

бакалавра або молодшого бакалавра. 

4. Головне 

управління 

Держпродспожив-

служби  

в Чернігівській 

області  

14034, м. Чернігів, 

вул. 1 Травня, 180. 

3-01-19 Павлішен 

Юрій 

Володимирович 

На посаду провідного юрисконсульта 

відділу правового забезпечення –  

повнолітній громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою та 

здобув ступінь вищої юридичної освіти 

бакалавра або молодшого бакалавра. 

5. Управління 

Північного офісу 

Держаудитслужби 

в Чернігівській 

області  

 

14000, м. Чернігів, 

вул. Єлецька, 11. 

4-41-66 Білазерська 

Ірина 

Степанівна 

На посаду провідного спеціаліста-

юрисконсульта юридичного відділу – 

повнолітній громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою,  

та здобув ступінь вищої юридичної 

освіти бакалавра або молодшого 

бакалавра. 

Періодичність підвищення кваліфікації 

не менше 1 разу на 3 роки. Посада 

належить до посад державних 

службовців категорії «В». 

6. Головне 

управління 

Держгеокадастру  

у Чернігівській 

області  

14000, м. Чернігів,  

проспект Миру, 14. 

678-565 

 
Тел. відділу  

кадрів 678-574 

Чіпак 

Надія 

Миколаївна 

На посаду заступника начальника 

юридичного управління - начальника 

відділу представництва  

в судах та інших органах – 

повнолітній громадянин України, вільно 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
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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. 

7. Головне 

управління 

Держгеокадастру  

у Чернігівській 

області  

14000, м. Чернігів,  

проспект Миру, 14. 

678-565 

 
Тел. відділу  

кадрів 678-574 

Чіпак 

Надія 

Миколаївна 

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. 

8. Головне 

управління 

Держгеокадастру  

у Чернігівській 

області  

14000, м. Чернігів,  

проспект Миру, 14. 

678-565 

 
Тел. відділу  

кадрів 678-574 

Чіпак 

Надія 

Миколаївна 

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. 

9. Головне 

управління 

Держгеокадастру  

у Чернігівській 

області  

14000, м. Чернігів,  

проспект Миру, 14. 

678-565 

 
Тел. відділу  

кадрів 678-574 

Чіпак 

Надія 

Миколаївна 

На посаду провідного спеціаліста 

відділу правового забезпечення 

юридичного управління – 

повнолітній громадянин України, вільно 

володіє державною мовою, ступінь 

вищої юридичної освіти бакалавра або 

молодшого бакалавра. 

10. Управління 

Держпраці 

у Чернігівській 

області 

 

14000, м. Чернігів, 

вул. П’ятницька, 39. 

677-509 Дорошенко 

Сергій 

Володимирович 

На посаду заступника начальника 

відділу юридичного забезпечення – 

після проходження процедури, 

визначеної чинним законодавством для 

прийняття на посаду, призначається 



повнолітній громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою, 

здобув ступінь вищої юридичної освіти 

не нижче магістра (спеціаліста), 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 2 років. 

11. Управління 

Держпраці 

у Чернігівській 

області 

 

14000, м. Чернігів, 

вул. П’ятницька, 39. 

677-509 Дорошенко 

Сергій 

Володимирович 

На посаду головного спеціаліста-

юрисконсульта 

відділу юридичного забезпечення – 

після проходження процедури, 

визначеної чинним законодавством для 

прийняття на посаду, призначається 

повнолітній громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою, 

здобув ступінь вищої юридичної освіти 

бакалавра або молодшого бакалавра. 

12. Головне управління 

Національної поліції  

в Чернігівській 

області 

14000, м. Чернігів, 

проспект Перемоги, 

74. 

619-173 Альохін 

Едуард 

Володимирович 

На посаду юрисконсульта відділу 

правового забезпечення  

– 

вища юридична освіта  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, спеціаліста, 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 

(станом на 19.12. 2017 на посаду 

підібрана кандидатура і вирішується 

питання про призначення). 

13. Управління 

Державної 

міграційної служби 

14013, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 51а. 

95-15-58 Лук’янець 

Ксенія 

Вікторівна 

На посаду головного спеціаліста 

сектору юридичного 

забезпечення – 



України  

в Чернігівській 

області 

 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. 

14. Управління 

Державної 

міграційної служби 

України  

в Чернігівській 

області 

14013, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 51а. 

95-15-58 Лук’янець 

Ксенія 

Вікторівна 

 

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. 

15. Чернігівське 

обласне 

територіальне 

відділення 

Антимонопольного 

комітету України. 

14005, м. Чернігів, 

проспект Миру,  

49-А. 

675-282, 

675-898 

Казацька 

Наталія 

Василівна 

 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного сектору 

- 

освіта вища, ступінь молодшого 

бакалавра або бакалавра, галузь знань 

«Право»; вільне володіння державною 

мовою. 

16. Дочірнє 

підприємство 

«Чернігівський 

облавтодор»  

 ВАТ «Державна 

акціонерна компанія 

«Автомобільні 

дороги України». 

14005, м. Чернігів, 

вул.. Київська, 17. 

674-531 Кошовий 

Віталій 

Іванович 

На посаду провідного юрисконсульта  

юридичного відділу – 

вища освіта (магістр, спеціаліст, 

бакалавр), стаж роботи за фахом  

не менше 1 року. 

17. Відділ освіти 

Бобровицької 

районної 

державної 

адміністрації 

 

17400,  

м. Бобровиця, 

вул. Франка, 1. 

2-11-53 Лоленко 

Станіслав 

Миколайович 

На посаду юриста  

(0,5 ставки) –  

досягнення повноліття; громадянство 

України; 

наявність вищої юридичної освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 



магістра, спеціаліста; стаж роботи за 

фахом на державній службі та/або за 

фахом на керівних посадах в інших 

сферах не менше 5 років; вільне 

володіння державною мовою. 

18. Борзнянська 

районна державна 

адміністрація 

16400,  

м. Борзна, 

вул. П. Куліша, 104. 

2-15-03 Проскура 

Віта 

Андріївна 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного відділу –  

наявність вищої освіти не нижче ступеня 

молодшого бакалавра в галузі знань 

«Право», вільне володіння державною 

мовою.  

19. Державне 

підприємство 

«Борзнянське лісове 

господарство» 

16400,  

м. Борзна, 

вул. П. Куліша, 115. 

2-12-33, 

2-11-30 

Перепечай 

Юрій 

Васильович 

На посаду юрисконсульта   

(на 0,5 посадового окладу) 

– 

повна вища юридична освіта, досвід 

роботи юрисконсультом 3 роки. 

20. Борзнянська 

районна рада 

 

16400,  

м. Борзна, 

вул. П. Куліша, 104. 

(04653)  

2-15-51, 

2-14-42, 

2-13-30 

 

Горбащенко 

Віктор 

Владиславович 

На посаду начальника відділу з питань 

правової  

та кадрової роботи  

– 

вища юридична освіта, досвід роботи за 

спеціальністю не менше 3 років. 

21. Городнянська 

районна рада 

15100,  

м. Городня, 

вул. Троїцька, 10. 

 

2-35-91 Левченко 

Олександр 

Миколайович 

На посаду начальника відділу 

юридичного забезпечення та з питань 

комунального майна  

– 

призначення за конкурсом. 

22. Ічнянська районна 

державна 

адміністрація 

16703, м. Ічня, 

пл. Т.Г. Шевченка, 1. 

2-14-45 в.о. Рябчун 

Валентина 

Миколаївна 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного сектору  – 

освіта вища юридична (молодший 

бакалавр  

або 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.  

23. Борзнянське 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України 

Чернігівської 

області 

16703,  м. Ічня, 

вул. Г. Коваля,  

12-А. 

2-48-64 Пітель 

Ірина 

Анатоліївна 

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. 

24. Національний 

історико-

культурний 

заповідник 

«Качанівка» 

 

16735, Чернігівська 

область,  

Ічнянський район, с. 

Качанівка,  

вул. Глінки, 1 

2-41-15 Буренко 

Володимир 

Борисович 

На посаду провідного юрисконсульта  

–  

вища юридична освіта освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр або 

спеціаліст, стаж роботи за фахом не 

менше 3 років. 

25. Ічнянська міська 

рада 

16703, Чернігівська 

область, Ічнянський 

район, м. Ічня, 

вул. Трудова, 2а. 

2-18-67 Андріанова 

Оксана 

Юріївна 

На посаду начальника 

юридичного сектору – 

освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра, спеціаліста, стаж 

роботи за фахом на керівних посадах на 

службі в органах місцевого 

самоврядування або на державній службі 

не менше 3 років або за фахом на 

керівних посадах в інших сферах не 



менше 5 років.  

26. Ічнянська міська 

рада  

 

16703, Чернігівська 

область, Ічнянський 

район, м. Ічня, 

вул. Трудова, 2а. 

2-18-67 Андріанова 

Оксана 

Юріївна 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного сектору – 

вища юридична освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста, бакалавра, стаж роботи за 

фахом на службі в органах місцевого 

самоврядування або на державній службі 

не менше 1 року або стаж роботи за 

фахом в інших сферах не менше 3 років. 

27. Коропський 

районний 

військовий 

комісаріат 

16200,  

смт. Короп, 

вул. Вознесенська, 24. 

2-11-39 Киянець 

Олександр 

Михайлович 

На посаду провідного спеціаліста 

командування (юриста)  –  

освіта вища не нижче ступеня 

молодшого бакалавра або бакалавра, 

досвіду роботи не потребує, вільне 

володіння державною мовою. 

28. Корюківська 

районна державна 

адміністрація 

 

15300,  

м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 60. 

(0257) 

2-11-77 

Мірошниченко 

Олексій 

Володимирович 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного сектору -  

вища юридична освіта за освітнім 

ступенем не нижче бакалавра або 

молодшого бакалавра, вільне володіння 

державною мовою. 

29. Відділ освіти 

Корюківської 

районної 

державної 

адміністрації 

15300,  

м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 73. 

2-14-69 Дзюба 

Олена 

Миколаївна 

 

На посаду юрисконсульта господарчої 

групи  

– 

вища освіта відповідного профілю. 

30. Державне 

підприємство 

«Холминське 

лісове 

господарство» 

15300, Корюківський 

район, селище Холми,  

вул. Центральна, 60. 

2-33-58 Жук 

Олександр 

Васильович 

На посаду юрисконсульта  – 

вища юридична освіта, стаж роботи - не 

менше 3 років за фахом.  . 

31. Корюківська 

районна рада 

15300, 

м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 60. 

2-11-68 Чернуха 

Віктор 

Іванович 

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.  

32. Корюківська 

міська рада 

15300, 

м. Корюківка, 

вул. Бульварна, 6. 

2-14-76 Ахмедов 

Ратан 

Ратанович 

На посаду  спеціаліста І категорії 

юридичного відділу – 

юридична базова вища освіта за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра. Без вимог до стажу роботи. 

33. Куликівська 

селищна рада 

 

16300, 

смт. Куликівка, 

вул. Миру, 93. 

2-24-33 Халімон 

Наталія 

Миколаївна 

На посаду начальника юридичного 

відділу  –  

вимоги до посади не повідомлені. 

34. Куликівська 

селищна рада 

16300, 

смт. Куликівка, 

вул. Миру, 93. 

2-24-33 Халімон 

Наталія 

Миколаївна 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного відділу  –  

вимоги до посади не повідомлені. 

35. Куликівська 

селищна рада 

 

16300, 

смт. Куликівка, 

вул. Миру, 93. 

2-24-33 Халімон 

Наталія 

Миколаївна 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного відділу  –  

вимоги до посади не повідомлені. 

36. Менська міська 

рада 

 

15600,  м. Мена, 

вул. Титаренка Сергія, 

7. 

2-16-41 Примаков 

Геннадій 

Анатолійович 

На посаду провідного спеціаліста 

юридичного відділу – 

інформації не надано. 

Конкурс на вакантну посаду  буде 

оголошено за умови переходу органу 

місцевого самоврядування на прямі 

бюджетні відносини та наявності 

бюджетних коштів на фінансування 

видатків із заробітної плати.   

37. Менська районна 

рада 

 

15600,   

м. Мена, 

вул. Героїв АТО, 6. 

2-13-32 Мисник 

Олександр 

Петрович 

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.  

38. Новгород-

Сіверська  районна 

державна 

адміністрація 

16000, Чернігівська 

область, 

м. Новгород-

Сіверський, 

вул. Майстренка, 6. 

(0258) 

2-12-13 

в.о. Веремієнко 

Руслан 

Миколайович 

 

На посаду спеціаліста юридичного 

відділу  

–  

вища юридична освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр або 

молодший бакалавр без вимог до стажу 

роботи.  

39. Новгород-

Сіверська міська 

рада 

 

16000, Чернігівська 

область, 

м. Новгород-

Сіверський,  

вул. Губернська, 2. 

2-14-58 Бондаренко 

Олег 

Анатолійович 

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; 

володіння комп’ютерною технікою; 

відсутність обмежень щодо перебування 

на службі в органах місцевого 

самоврядування. 

40. Носівський 

районний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

17100, Чернігівська 

область, Носівський 

район, м. Носівка,  

вул. Центральна, 13. 

2-12-98, 

2-10-59 

В.о. Ляшенко 

Алла 

Володимирівна 

На посаду юрисконсульта  

І категорії – 

освіта повна вища відповідного 

напрямку підготовки (магістр, 

спеціаліст); Для магістра – без вимог до 

стажу роботи; спеціаліста – стаж роботи 

за професією юрисконсульта ІІ категорії 

- не менше 2 років. 

41. Прилуцька 

районна державна 

адміністрація 

 

17500, м. Прилуки, 

вул. Київська, 220. 

3-13-33 Стукалова 

А.В. 

На посаду головного спеціаліста 

відділу юридичного та по роботі зі 

зверненнями громадян  

– 

інформація про вимоги не зазначена. 

42. Ріпкинська 15000,  2-17-86 Мелашенко На посаду провідного спеціаліста 



районна державна 

адміністрація  

 

смт. Ріпки, 

вул. 

Старомиколаївська, 

85. 

Борис 

Володимирович 

 

юридичного відділу  

– 

наявність вищої освіти ступеня 

молодшого бакалавра або бакалавра, 

вільне володіння державною мовою. 

43. Ріпкинська 

районна державна 

адміністрація 

15000,  

смт. Ріпки, 

вул. 

Старомиколаївська, 

85. 

2-17-86 Мелашенко 

Борис 

Володимирович 

 

На посаду спеціаліста юридичного 

відділу  

– 

наявність вищої освіти ступеня 

молодшого бакалавра або бакалавра, 

вільне володіння державною мовою. 

44. Семенівська міська 

рада 

 

15400,  

м. Семенівка, 

вул. Червона Площа, 

6. 

2-11-97 Деденко 

Сергій 

Іванович 

На посаду начальника юридичного 

відділу  

- 

вища юридична освіта та переважно зі 

стажем роботи за спеціальністю. 

45. Сосницьке 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України  

 

16100,  

смт. Сосниця,  

вул. Чернігівська, 54. 

(0255) 

2-15-35 

Мисник  

Наталія  

Федорівна 

На посаду спеціаліста-юрисконсульта  

юридичного сектора  

– 

освіта вища юридична. 

46. Сосницька 

селищна рада 

16100,  

 смт. Сосниця,  

вул. Л. Українки, 3. 

(0255) 

2-11-75 

Портний  

Андрій 

Дмитрович 

На посаду начальника юридичного 

відділу  

- 

освіта вища, стаж роботи за фахом 3 

роки, на керівних посадах 3 роки. 

47. Сосницька 

селищна рада 

16100,  

 смт. Сосниця,  

вул. Л. Українки, 3. 

(0255) 

2-11-75 

Портний  

Андрій 

Дмитрович 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного відділу  

- 

освіта вища, стаж роботи за фахом не 

менше 3 років. 

48. Сновська міська 

рада 

15200,  

м. Сновськ, 

вул. Банкова, 5. 

2-17-70 Медведьов 

Олександр 

Олександрович 

На посаду головного спеціаліста 

юридичного відділу  

- 

повна вища освіта відповідного 

професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, 



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 в фахом в 

інших сферах управління не менше 

 3 років. 

49. Срібнянський 

районний 

територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

17300, 

Чернігівська область, 

Срібнянський район, 

смт. Срібне, 

вул. Незалежності, 10. 

2-13-76 Пиндюра 

Жанна 

Миколаївна 

На посаду юрисконсульта 

-  

вимоги не вказані 

 


