
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

26.12.2018   м. Дніпро   № Р-797/0/3-18 

 

⌐                         ¬      
Про утворення Регіональної комісії 

з визначення статусу осіб,  

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

та інших категорій громадян  

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та 

відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян,                   

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Порядку видачі 

посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,                       

та іншим категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2018 року № 551, Порядку віднесення громадян із числа 

тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,                        

у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт                        

або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не                              

з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок   

Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 грудня 1992 року № 674 (зі змінами), з метою визначення 

статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших 

категорій громадян: 

 

1. Утворити Регіональну комісію з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій 

громадян та затвердити її склад (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдерж-

адміністрації від 13 лютого 2008 року № Р-38/0/3-08 “Про комісію з визначення 

статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

облдержадміністрації” (зі змінами). 



3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження                  

покласти на департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,                  

контроль – на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д.І. 

 

 

 

 Голова облдержадміністрації                                                      В.М.РЕЗНІЧЕНКО      

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  

26.12.2018 № Р-797/0/3-18 

 

 
СКЛАД 

Регіональної комісії з визначення статусу осіб,  
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

та інших категорій громадян 

 
БАТУРА 
Дмитро Ігорович  

заступник голови облдержадміністрації, 
голова комісії 
 

СЛИВНА 
Валентина Олексіївна 
 

заступник директора департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
заступник голови комісії 
 

БЕЙЦУН 
Анатолій Федорович 
 

начальник управління соціального  
захисту пільгових категорій громадян та 
оздоровлення департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації, 
заступник голови комісії 
 

КАРКАЧ 
Оксана Володимирівна 
 

заступник начальника відділу соціального 
забезпечення окремих категорій громадян 
управління соціального захисту пільгових 
категорій громадян та оздоровлення 
департаменту соціального захисту  
населення облдержадміністрації,  
секретар комісії 
 

АЛФЬОРОВ 
Віктор Володимирович 
 

старший інспектор з особливих доручень 
відділу соціально-гуманітарної роботи 
управління кадрового забезпечення  
Головного управління Національної поліції  
в Дніпропетровській області (за згодою) 
 

АНТІПОВ 
Валентин Миколайович 
 

депутат Дніпропетровської обласної ради 
VII скликання, начальник відділу 
моніторингу питань адаптації учасників 
бойових дій та внутрішньо переміщених  
осіб управління з питань гуманітарної, 
соціально-культурної сфери та освіти 
виконавчого апарату Дніпропетровської 
обласної ради (за згодою) 



БАЙРАЧЕНКО 
Андрій Анатолійович 
 

заступник начальника управління − 
начальник відділу правового забезпечення 
апарату облдержадміністрації юридичного 
управління облдержадміністрації 
 

ВОРОНОВСЬКА 
Вікторія Вікторівна 
 

головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги дорослому 
населенню департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

ГЕРАЩЕНКО 
Олег Васильович 
 

голова ради Дніпропетровської обласної 
організації Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України” (за згодою) 
 

ГОТТО 
Станіслав Юхимович 

інспектор Управління Служби безпеки 
України у Дніпропетровській області 
(за згодою) 
 

ЗУБЕЦЬ 
Ліна Юріївна 

головний спеціаліст відділу правової роботи  
та систематизації законодавства Управління 
державної реєстрації нормативно-правових 
актів, правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління 
юстиції у Дніпропетровській області 
(за згодою) 
 

ІВАЩЕНКО 
Валерій Петрович 
 

Головний Отаман Дніпропетровського 
козацького Об’єднання Всеукраїнського 
козацького війська  (за згодою) 
 

КРИВОРУЧКО 
Ірина Іракліївна 
 

заступник начальника управління 
соціального захисту пільгових категорій 
громадян та оздоровлення − начальник 
відділу соціального забезпечення окремих 
категорій громадян департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації  
 

КУЗЬМІН 
Володимир Іванович 

заступник голови ради громадської 
організації Дніпропетровської обласної 
організації Всеукраїнської громадської 
організації “Спілки учасників та ветеранів 
ядерних випробувань і військових навчань  
з використанням ядерної зброї” (за згодою) 
 

ЛЕГОСТАЄВА 
Олена Валеріївна 

головний державний аудитор відділу 
контролю у соціальній галузі та сфері 
культури Східного офісу  
Держаудитслужби (за згодою) 



ПЕТРОВ 
Володимир Іванович 
 

провідний спеціаліст відділу комплектування 
та призову (підготовки до військової служби) 
Дніпропетровського обласного  
військового комісаріату (за згодою) 
 

ПОПОВА 
Калерія Володимирівна 

начальник відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату Державного архіву 
Дніпропетровської області 
 

РІШНЯК 
Юрій Володимирович 

начальник режимно-таємного сектору  
Головного управління державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Дніпропетровській області (за згодою) 
 

СНІСАР  
Володимир Васильович 
 

голова обласного виконкому 
Дніпропетровської обласної громадської 
організації “Союз ветеранів ліквідації 
Чорнобильської катастрофи” (за згодою) 
 

СТАСЕНКО 
Тетяна Іванівна 

заступник начальника управління − 
начальник відділу методології та організації 
роботи з застосування пенсійного 
законодавства головного управління 
Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровській області (за згодою) 
 

ТРОЦЕНКО 
Олександр Васильович 

голова правління громадської організації 
“Криворізького об’єднання інвалідів 
“Ветерани Чорнобиля” м. Кривого Рогу 
(за згодою) 
 

ТУРЧИН  
Ігор Володимирович 
 

Голова громадської організації “Дніпровської 
міської спілки “Союз Чорнобиль України” 
(за згодою) 
 

ЦИБАНЬ 
Олексій Миколайович 
 

голова Криворізької міської організації 
Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів “Союз Чорнобиль України” 
(за згодою) 
 

ЯНЧЕНКО 
Ніна Іванівна 

заступник голови ради та голова Комітету 
“Діти Чорнобиля” Дніпропетровської 
обласної організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів 
“Союз Чорнобиль України” (за згодою) 
 

 

Директор департаменту 
соціального захисту населення  
облдержадміністрації                                                                         О.В.КРИШЕНЬ 


