
 

Із внесеними змінами до складу  

згідно розпорядження голови  

облдержадміністрації  

від 16.02.2018 №84 

 

СКЛАД 

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради  
 (утворена розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.05.2012 № 194) 

 
 

Група повноважних представників від обласної державної адміністрації 
 

Романова 

Наталія Андріївна 

заступник голови обласної державної 

адміністрації, співголова ради – голова групи;  
 

Русін 

Олег Володимирович 

директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації, 

заступник голови групи;  

Тимощенко  

Катерина Михайлівна 

 

заступник директора Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації – начальник управління праці та у 

справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, секретар групи;  

  
Дудко 

Валерій Володимирович 

директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації; 
 

Конопацький 

Микола Анатолійович 

начальник Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

Кривенко  

Володимир Григорович 

директор Департаменту житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного 

комплексу обласної державної адміністрації; 

Левочко  

Олександр Володимирович 

директор Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій обласної державної 

адміністрації; 

Падалка  

Лідія Василівна 

директор обласного центру зайнятості                        

(за згодою); 

Гармаш 

Петро Петрович 

начальник Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації; 

Крапивний  

Олег Вікторович 

в.о. директора Департаменту агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації; 

Хомик 

Олександра Дмитрівна   

заступник директора Департаменту економічного 

розвитку – начальник управління стратегії 

соціально-економічного розвитку. 



  

 

 

Група повноважних представників від господарських органів 

 

Козир  

Володимир Олександрович 

голова правління обласного об’єднання 

організацій роботодавців, співголова ради – 

голова групи (за згодою);  

Трейтяк 

Віталій Олександрович 

генеральний директор ТОВ «Український 

кардан», заступник голови групи (за згодою); 

Товстиженко  

Павло Михайлович  

директор ТОВ «ТТТ», секретар групи  

(за згодою); 

  

Адаменко  

Дмитро Миколайович 

заступник голови правління обласного 

об’єднання організацій роботодавців 

Чернігівщини (за згодою); 

Бойправ   

Борис Степанович 

голова ради обласної організації підприємців-

роботодавців «Чернігівщина», засновник ТОВ 

«Хорнет-Трейд» (за згодою); 

Головач 

Сергій Михайлович 

генеральний директор ТОВ «Укркорд»  

(за згодою); 

Лазар  

Віктор Леонідович 

голова правління обласного об’єднання 

організацій роботодавців «Сіверщина»  

(за згодою); 

Мартинюк  

Євген Павлович 

голова правління ВАТ «Куликівський 

льонозавод» (за згодою); 

Свириденко  

Анатолій Олексійович 

голова правління ПАТ «Чернігівський завод 

радіоприладів» (за згодою); 

Склярець  

Андрій Вікторович 

голова правління обласної галузевої організації 

роботодавців сфери торгівлі та послуг, голова 

правління ВАТ «Базис» (за згодою); 

Шуман   

Павло Миколайович 

директор ВАТ «Чернігівське ОПАС 17499»  

(за згодою). 

 

Група повноважних представників від Федерації профспілкових  

організацій області 

 

Москаленко  

Ігор Іванович 

голова Федерацій профспілкових організацій 

області, співголова ради - голова групи (за 

згодою); 

Богдан  

Микола Андрійович 

заступник голови Федерацій профспілкових 

організацій області,  заступник голови групи (за 

згодою); 



  

 

Назіна  

Тамара Григорівна  

завідувач відділом соціально-економічного 

захисту Федерації профспілкових  

організацій області, секретар групи (за згодою); 

  

Брожко  

Віра Михайлівна 

голова обласної організації профспілки 

працівників споживчої кооперації (за згодою); 

Ворох 

Володимир Миколайович 

голова обласної організації профспілки 

працівників агропромислового комплексу (за 

згодою); 

Кавуненко  

Віктор Федорович 

голова обласної профспілкової організації          

ЧД УДППЗ «Укрпошта» (за згодою); 

Лисіч  

Віталій Григорович 

голова обласної організації профспілки 

працівників соціальної сфери (за згодою); 

Матвеєва  

Тетяна Анатоліївна 

голова обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки (за згодою); 

Павленко 

Сергій Миколайович 

представник виборних органів Територіального 

форуму профспілкових організацій Чернігівської 

області (за згодою); 

Потапко  

Павло Іванович 

голова обласної організації профспілки 

працівників охорони здоров’я (за згодою); 

Сальніков  

В’ячеслав Юрійович 

голова обласної організації профспілки  

працівників житло-комунального господарства, 

місцевої промисловості, побутового 

обслуговування населення (за згодою). 

 

 

 

 


