
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

24.02.2021                                                                                                   №  102-ОД 

   

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської об-

ласної   державної  адміністрації 

від 04.05.2018 № 269-ОД  

 

 

Відповідно до статті 6, пункту 1 частини першої статті 13, 

пункту 17 частини першої статті 25, пункту 9 частини першої статті 39 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження положень про 

спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. 

№ 1042), у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу Сумської обласної спостережної комісії, 

утвореної розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 04.05.2018 № 269-ОД «Про утворення Сумської обласної спостережної 

комісії», виклавши його в новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 215-ОД «Про 

внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 04.05.2018 № 269-ОД». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Печененка В.П.  

 

 

Голова           Василь ХОМА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації 

04 травня 2018 року № 269-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської  обласної 

державної   адміністрації 

24 лютого 2021 року № 102-ОД) 

                                                                     _______ ___________        _) 

 

СКЛАД  

Сумської обласної спостережної комісії 
 

Печененко 

Вячеслав Петрович 

– заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова Сумської 

обласної спостережної комісії 

Тимошенко 

Віталій Миколайович 

– начальник управління взаємодії з право-

охоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації, 

заступник голови Сумської обласної 

спостережної комісії 

Пасько 

Наталія Анатоліївна 

– головний спеціаліст відділу взаємодії з 

правоохоронними органами управління взає-

модії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар Сумської 

обласної спостережної комісії 

Богдан 

Оксана Сергіївна 

– заступник директора Департаменту – 

начальник управління фінансів та соціального 

обслуговування населення Департаменту 

соціального захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації 

Глущенко 

Геннадій Олексійович 

– громадський активіст (за згодою) 

Злиденний 

Тарас Володимирович 

– лікар-нарколог Сумського обласного 

наркологічного диспансеру, координатор 

центрів інтегрованої допомоги нарко-

залежним Сумської області (за згодою) 

Калініченко 

Наталія Євгенівна 

– голова громадської організації «Асоціація 

регіональних ЗМІ Сумщини» (за згодою) 



 

Колесник 

Марина Олександрівна 

– старший викладач кафедри юридичних 

дисциплін Сумської філії Харківського 

Національного університету МВС України (за 

згодою) 

Криворотенко 

Михайло Михайлович 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу взаємодії з правоохоронними органами 

управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Сумської 

обласної державної адміністрації 

Лукаш 

Станіслав Володимирович 

– провідний спеціаліст відділу оборонної роботи 

та з управління персоналом управління 

взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи Сумської обласної 

державної адміністрації 

Мальцев 

Дмитро Сергійович 

– голова громадської організації «Центр 

боротьби з корупцією та тіньовою 

економікою», заступник голови громадської 

ради при Сумській обласній державній 

адміністрації (за згодою) 

Михайлик 

Микола Іванович 

– член Ради ветеранів пенітенціарної служби 

України в Сумської області (за згодою) 

Овчаренко 

Володимир Вікторович 

– громадський активіст (за згодою) 

Свічкарь 

Володимир Григорович 

– громадський активіст (за згодою) 

Стеценко 

Віктор Васильович 

– член Всеукраїнської спілки воїнів АТО, 

начальник штабу Сумської міського громад-

ського формування з охорони громадського 

порядку «Закон і порядок» (за згодою) 

Чернишов 

Дмитро Валерійович 

– заступник начальника відділу взаємодії з 

правоохоронними органами управління 

взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

Керівник апарату   
Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

начальника управління взаємодії 

з правоохоронними органами та 

оборонної роботи  

 

Михайло КРИВОРОТЕНКО 

 
 


