
 

 

 
УК РА Ї Н А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

Про комісію з питань підтримки  

місцевого книговидання 
 

 Відповідно до статей 2, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання обласної Програми підтримки розвитку 

інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки, 

затвердженої рішенням 28-ї сесії обласної ради 6-го скликання 10 вересня 

2015 року (далі — Програма), з метою забезпечення відбору творів для випуску 

в рамках заходу Програми «Випуск книг місцевих авторів» (пп. 3.1 Додатку 2 

до Програми): 

1. Утворити комісію з питань підтримки місцевого книговидання при 

облдержадміністрації (далі — Комісія). 

2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова обласної 

державної адміністрації      В.П. Куліч 
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Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

   22 травня     2017 року №   234     

 

СКЛАД 

комісії з питань підтримки місцевого книговидання 

 

Подорван  

Андрій Федорович 

директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації,  

голова комісії 

Арсенич-Баран Ганна 

Василівна 

голова Чернігівської обласної організації 

Національної спілки письменників України, 

заступник голови комісії  

(за згодою); 

Сорокін  

Валерій Володимирович 

начальник відділу співпраці зі ЗМІ 

Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

секретар комісії 

Аліференко 

Інна Михайлівна  

директор Чернігівської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

(за згодою); 

Бутко  

Сергій Володимирович 

представник Українського інституту 

національної пам’яті у Чернігівській області 

(за згодою); 

Винник Тетяна 

Анатоліївна 

літератор, член Національної спілки 

письменників України, голова громадської 

організації «Центр новітніх ініціатив та 

комунікації» (за згодою); 

Гаврик Вікторія 

Олександрівна 

журналіст обласної газети «Деснянська правда» 

(за згодою); 

Іванов  

Дмитро Йосипович 

головний редактор газети «Гарт», лауреат 

Шевченківської премії (за згодою); 

Коваленко  

Олександр Борисович 

голова Правління Чернігівської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців 

України, директор Інституту історії, етнології та 

правознавства ім. О. М.Лазаревського 

Чернігівського національного педагогічного 

університету ім. Т. Г. Шевченка (за згодою); 



 

 

Ковтун  

Юлія Юріївна 

журналіст регіональної інформаціїної агенції 

«Час Чернігівський» (за згодою); 

Конечна 

Олена Михайлівна 

літератор, член Національної спілки 

письменників України (за згодою); 

Курико 

Віра Дмитрівна 

громадська активістка (за згодою); 

Мамчич 

Олена Борисівна 

голова Чернігівського обласного осередку 

Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес 

літераторів України» (за згодою); 

Павленко 

Сергій Олегович 

шеф-редактор наукового журналу 

«Сіверянський літопис» (за згодою); 

Пономаревський 

Станіслав Борисович 

професор кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського (за згодою); 

Сердюк 

Олена Вікторівна 

літератор, член Національної спілки 

письменників України (за згодою); 

Ткач  

Михайло Михайлович  

голова міського громадського об’єднання 

«Чернігівська літературна спілка „Чернігів“», 

головний редактор журналу «Літературний 

Чернігів» (за згодою); 

Улюшева 

Анастасія Юріївна 

член громадської організації «Громадське 

телебачення: Чернігів» (за згодою). 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації            Н.А. Романова 

 


