
 

Дорадчі органи Сумської обласної державної адміністрації 

станом на 01.03.2019 
 

№ 

з/п 
Назва 

 

1 2 

1.  Громадська рада при Сумській обласній державній адміністрації  

2.  Експертна комісія з питань державної таємниці апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

3.  Експертна рада з питань книговидання 

4.  Колегія при управлінні містобудування та архітектури 

5.  Колегія Сумської обласної державної адміністрації 

6.  Колегія управління культури і туризму Сумської обласної державної 

адміністрації 

7.  Комісія з добору земельних  ділянок та/або прав на них, які можуть виставлятися 

на земельні торги окремими лотами, і конкурсної комісії щодо відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення  виконавця  

земельних торгів на конкурентних засадах 

8.  Комісія з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних культурно-видовищних заходів 

9.  Комісія з оцінки корупційних ризиків 

10.  Комісія з питань гуманітарної допомоги при Сумській обласній державній 

адміністрації 

11.  Комісія з питань надання пільг підприємствам та організаціям громадських 

організацій інвалідів права на користування пільгами  

12.  Комісія з призначення стипендій голови Сумської обласної державної 

адміністрації провідним творчим працівникам області 

13.  Комісія з розгляду документів для видачі посвідчень громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

14.  Комісія Сумської обласної державної адміністрації з призначення стипендій 

голови Сумської обласної державної адміністрації обдарованим учням-

переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань у 2018 році 

15.  Комісія Сумської обласної державної адміністрації зі сприяння додержанню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації в області 

16.  Конкурсна комісія Сумської обласної державної адміністрації 

17.  Конкурсний комітет з визначення перевізників  на приміських та міжміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території області 

18.  Конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на 

приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі території області 

19.  Консультативна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

20.  Координаційна рада з надання допомоги учасникам антитерористичної операції 

та членам їх сімей у Сумській області 

21.  Координаційна рада з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників 

бойових дій на території інших держав 

22.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання (тимчасово) 

23.  Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при 

Сумській обласній державній адміністрації 

24.  Координаційний комітет з питань екологічної безпеки та природокористування 
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25.  Ліцензійна комісія з визначення спроможності суб’єктів господарювання 

виконувати ліцензійні умови з централізованого водо постачання та 

водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, 

що виробляється на теплоелектроцентралях, когерераційних установках та 

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), з 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом 

26.  Ліцензійна комісія з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 

27.  Обласна архітектурно-містобудівна рада при управлінні містобудування та 

архітектури  

28.  Обласна дегустаційна комісія з визначення якості харчової продукції 

29.  Обласна комісія з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в 

зоні відчуження в 1986-1990 роках 

30.  Обласна комісія з координації робіт по проведенню технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) 

31.  Обласна комісія з питань використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівель-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

32.  Обласна комісія з питань відзначення державними нагородами 

33.  Обласна комісія з питань евакуації 

34.  Обласна комісія з питань контролю за дотриманням принципів державної мовної 

політики та впровадженням державної мови в Сумській області 

35.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

36.  Обласна комісія з призначення іменних стипендій голови обласної державної 

адміністрації  

37.  Обласна комісія з розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців 

гуртожитків на житло 

38.  Обласна комісія по призначенню іменних стипендій голови Сумської обласної 

державної адміністрації талановитим спортсменам області 

39.  Обласна комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичних 

операцій, жертв війни та політичних репресій 

40.  Обласна Координаційна  рада з питань сім’ї, гендерної політики та протидії 

торгівлі людьми 

41.  Обласна координаційна рада з вирішення питань осіб з інвалідністю 

42.  Обласна координаційна рада спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» 

43.  Обласна міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств (тимчасовий дорадчий 

орган) 

44.  Обласна постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян 

45.  Обласна призовна комісія.  

Відповідні районні і міські ради 

46.  Обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ 

47.  Обласна рада Церков і релігійних організацій  

48.  Обласна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та занятості 

населення 
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49.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

50.  Обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

51.  Оперативний штаб з координації роботи правоохоронних органів, контролюючих 

органів, місцевих органів державної влади, підрозділів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, а також з питань безпеки громадян України та 

захисту найважливіших об’єктів інфраструктури Сумщини   

52.  Рада  регіонального розвитку 

53.  Рада ветеранів та учасників антитерористичної операції при Сумській обласній 

державній адміністрації 

54. 1 Рада з питань розвитку туристичної діяльності в області  

55.  Рада оборони області 

56.  Рада підприємців при Сумській обласній державній адміністрації 

57.  Рада співзасновників обласної газети «Сумщина» 

58.  Регіональна інвестиційна рада 

59.  Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних 

програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку 

60.  Регіональна конкурсна комісія з організації та проведення в області 

регіонального конкурсу якості «100 кращих товарів Сумщини» в рамках 

Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих 

товарів України»   

61.  Регіональна рада професійної освіти (стейкхолдерів) 

62.  Регіональний наглядовий комітет Швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO у Сумській області 

63.  Робоча група з питань визнання гуманітарною допомогою товарів при Сумській 

обласній державній адміністрації 

64.  Робоча група з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи 

слова при Сумській обласній державній адміністрації 

65.  Робоча група з удосконалення реалізації заходів державного контролю за 

дотриманням вимог чинного законодавства при здійсненні пасажирських 

перевезень на автобусних маршрутах загального користування в Сумській 

області 

66.  Робоча група щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту, в українське суспільство  

67.  Робоча группа з питань запобігання корупції та моніторингу дотримання 

законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони земель 

68.  Спеціальна комісія для проведення щоквартальних та річної перевірок наявності 

секретних документів, що знаходяться на обліку та зберіганні в секторі режимно-

секретної роботи апарату Сумської обласної державної адміністрації 

69.  Сумська регіональна тристороння соціально-економічна рада  

70.  Територіальна комісія з погашення заборгованості підприємств паливно-

енергетичного комплексу 

 


