
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

31.03.2021                                                                                                   №  193-ОД 

 

 
Про утворення керівного комітету та робочої групи для доопрацювання 

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та 

Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального 

розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 2 частини першої статті 13, 

пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», рішення Сумської обласної ради від 11.12.2020  

«Про Стратегію регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку 

Сумської області на 2021-2027 роки»: 

1. Утворити: 

1) керівний комітет для доопрацювання Стратегії регіонального розвитку 

Сумської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з 

реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 

(далі – керівний комітет) та затвердити його склад (додається); 

2) робочу групу для доопрацювання Стратегії регіонального розвитку 

Сумської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з 

реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 

(далі – робоча група) та затвердити її склад (додається). 

2. Визначити, що керівний комітет може утворювати у складі робочої 

групи підгрупи за напрямами із врахуванням цілей, пріоритетів та показників 

моніторингу Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та 

залучати відповідних фахівців підприємств, установ та організацій. 

3. Керівному комітетові та робочій групі забезпечити опрацювання 

пропозицій до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на  

2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 

регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки (далі – Стратегія та 

План заходів) у підгрупах робочої групи за напрямами та надати до 07.05.2021 

відповідні пропозиції Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації. 
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4. Визначити, що організаційно-технічне забезпечення діяльності керівного 

комітету та робочої групи здійснює Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Сумської обласної державної адміністрації. 

5. Функцію координації роботи з доопрацювання Стратегії та Плану 

заходів покласти на заступника голови Сумської обласної державної 

адміністрації Савченка Т.Г. 

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 06.03.2019 № 132-ОД  

«Про утворення керівного комітету та робочої групи з розроблення Стратегії 

регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року та Плану 

заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку 

Сумської області на період до 2027 року», від 16.09.2019 № 491-ОД 

«Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 06.03.2019 № 132-ОД», від 08.10.2019 № 551-ОД 

«Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 06.03.2019 № 132-ОД», від 13.10.2020 № 522-ОД  

«Про схвалення проєктів Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 

2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 

регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки». 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова         Василь ХОМА 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації  
 

31 березня 2021 року № 193-ОД                             

 

 

СКЛАД 

керівного комітету для доопрацювання Стратегії регіонального  

розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та Плану заходів  

на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку  

Сумської області на 2021-2027 роки 
 

Хома 

Василь Васильович 

– голова Сумської обласної державної 

адміністрації, голова керівного комітету 
 
 

Савченко  

Тарас Григорович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови керівного 

комітету 
 

Кучков  

Олександр Володимирович 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації, секретар 

керівного комітету 
 

Васильєва  

Тетяна Анатоліївна 

– директор навчально-наукового інституту 

бізнесу, економіки та менеджменту Сумського 

державного університету, доктор економічних 

наук, професор (за згодою) 
 

Заєць  

Володимир Володимирович 

– генеральний директор ТОВ «Гуала Кложерс 

Україна», голова Наглядової ради групи 

компаній «Технологія» (за згодою)  
 

Карпуша  

Василь Данилович 

– ректор Сумського державного університету                     

(за згодою) 
 

Коган  

Борис Герцович 

– голова ради підприємців при Сумській 

обласній державній адміністрації (за згодою) 
 

Ладика  

Володимир Іванович 

– ректор Сумського національного аграрного 

університету (за згодою) 
 

Лянной 

Юрій Олегович 

– ректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою) 
 

Максименко 

Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації 
  

Медвідь  

Вікторія Юріївна 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації 
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Печененко  

Вячеслав Петрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Федорченко  

Віктор Михайлович 

– голова Сумської обласної ради (за згодою) 

 

 

 

Керівник апарату              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

економічного розвитку і торгівлі              Олександр КУЧКОВ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації  
 

31 березня 2021 року № 193-ОД                             

 

 

СКЛАД 

робочої групи для доопрацювання Стратегії регіонального  

розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та Плану заходів  

на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку  

Сумської області на 2021-2027 роки 

 
Савченко  

Тарас Григорович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова робочої групи 
 

Кучков  

Олександр Володимирович 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації, секретар 

робочої групи 
 

Агаджанов-Гонсалес 

Карен Хесусович 

– консультант з питань комунікацій з громадсь-

кістю та висвітлення діяльності Офісу реформ у 

Сумському регіональному відділенні Асоціації 

міст України (за згодою) 
 

Баленко 

Євген Олександрович 

– виконуючий обов’язки начальника управління 

культури Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Баня  

Микита Віталійович 

– член постійної комісії Сумської обласної ради з 

питань бюджету, соціально-економічного роз-

витку, інвестиційної політики, міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва (за згодою) 
 

Батраченко  

Олена Геннадіївна 

– директор Департаменту фінансів Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Бескоровайний 

Олександр Анатолійович 

– голова Конотопської районної державної 

адміністрації 
 

Бик  

Віктор Михайлович 
 

– голова Конотопської районної ради (за згодою) 

Биков  

Володимир Борисович 

– директор Департаменту містобудування та 

архітектури Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Бова  

Юрій Анатолійович 
 

– Тростянецький міський голова (за згодою) 
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Бондаренко  

Сергій Миколайович 

– генеральний директор ТОВ АФ «Вікторія»  

(за згодою) 
 

Вакарчук  

Олена Василівна 

– заступник начальника Регіонального офісу 

водних ресурсів у Сумській області (за згодою) 
 

Ващенко 

Вадим Олександрович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 

з питань промисловості, енергетики, транспорту, 

зв’язку, розвитку підприємництва, паливно-

енергетичного комплексу, житлово-комуналь-

ного та дорожнього господарства, будівництва, 

архітектури, надзвичайних ситуацій та розвитку 

АПК (за згодою) 
 

Ващенко 

Денис Ігорович 

– голова Роменської районної державної 

адміністрації 
 

Войтенко 

Микола Григорович 

– заступник голови постійної комісії Сумської 

обласної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, 

міжнародного та міжрегіонального співро-

бітництва (за згодою) 
 

Волинець  

Ігор Васильович 

– тимчасово виконуючий обов’язки голови 

Шосткинської районної державної адміністрації 
 

Ворожко 

Анатолій Іванович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління систем життєзабезпечення та 

енергоефективності Департаменту житлово-

комунального господарства та енергоефектив-

ності Сумської обласної державної адміністрації 
 

Галаєв  

Магомед-Шаріп 

Джамалович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 

з питань охорони здоров’я, освіти, науки, 

культури, туризму, спорту, молодіжної полі-

тики, соціального захисту населення, пере-

міщених осіб, учасників АТО (ООС) та членів їх 

сімей, материнства та дитинства (за згодою) 
 

Гаращенко 

Тарас Васильович 

– виконуючий обов’язки начальника Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області 

(за згодою) 
 

Глоба  

Едуард Володимирович 

– голова правління громадської організації 

«Професійна ліга соціальних працівників 

Сумщини» (за згодою) 
 

Гордієнко  

Геннадій Іванович 

– заступник голови постійної комісії Сумської 

обласної ради з питань промисловості, 

енергетики, транспорту, зв’язку, розвитку під-

приємництва, паливно-енергетичного комп-

лексу, житлово-комунального та дорожнього 
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господарства, будівництва, архітектури, надзви-

чайних ситуацій та розвитку АПК (за згодою) 
 

Горох  

Володимир Васильович 

– заступник голови постійної комісії Сумської 

обласної ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, науки, культури, туризму, спорту, 

молодіжної політики, соціального захисту 

населення, переміщених осіб, учасників АТО 

(ООС) та членів їх сімей, материнства та 

дитинства (за згодою) 
 

Гробова  

Вікторія Павлівна  

– директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації  
 

Данько  

Юрій Іванович 
 

– проректор з наукової роботи Сумського 

національного аграрного університету, голова 

ради молодих вчених при Сумській обласній 

державній адміністрації (за згодою) 
 

Дрозденко  

Олексій Олександрович 
 

– декан факультету електроніки та інформаційних 

технологій Сумського державного університету 

(за згодою) 
 

Дубровський  

Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Зінченко 

Сергій Васильович 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

капітального будівництва Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Ільченко 

Микола Степанович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 

з питань розвитку місцевого самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою, депу-

татської діяльності, регламенту, законності та 

правопорядку, зв’язків із громадськістю, інфор-

маційної та регуляторної політики (за згодою) 
 

Іщенко  

Сергій Олексійович 

– заступник голови постійної комісії Сумської 

обласної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, 

міжнародного та міжрегіонального співро-

бітництва (за згодою) 
 

Кабанець  

Віктор Михайлович 

– директор Інституту сільського господарства 

Північного Сходу Національної академії 

аграрних наук України (за згодою) 
 

Каліновський  

Юрій Васильович 

– начальник служби у справах дітей Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Кальченко  

Ігор Володимирович 

– керівник апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 
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Картавий 

Олексій Олексійович 

– керівник Асоціації «Спілка аграрних 

підприємств Сумської області» (за згодою) 
 

Кірічко  

Сергій Борисович 
 

– голова Охтирської районної ради (за згодою) 

Кобзар  

Артем Миколайович 

– заступник начальника Служби автомобільних 

доріг у Сумській області з питань взаємодії з 

органами місцевої влади (за згодою) 
 

Коваленко  

Олександр Вікторович 

– керівник громадської організації «Туристичний 

розвиток регіонів» (за згодою) 
 

Ковтун 

Олександр Миколайович 

– голова правління АТ «Сумський завод «Насос-

енергомаш» (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 
 

Кубрак  

Оксана Миколаївна 

– начальник управління стратегічного розвитку 

міста Сумської міської ради (за згодою) 
 

Лаврик 

Віра Іванівна 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 

з питань спільної власності територіальних 

громад та приватизації (за згодою) 
 

Лазненко  

Дмитро Олексійович 

– керівник наукового центру прикладних 

екологічних досліджень Сумського державного 

університету (за згодою) 
 

Лежненко  

Алла Анатоліївна  

– заступник виконавчого директора Сумського 

обласного об’єднання організацій роботодавців 

(за згодою) 
 

Лисенко 

Олександр Миколайович 
 

– Сумський міський голова (за згодою) 

Лобова 

Марина Олександрівна 

– керівник Сумського регіонального офісу 

Програми ULEAD з Європою (за згодою) 

 

Лободін  

Володимир Миколайович 
 

– директор ТРЦ «Мануфактура» (за згодою) 

Лукін  

Дмитро Анатолійович 

– голова громадської організації «Центр наукових 

досліджень, мобільності та росту» (за згодою) 
 

Мараховський  

Андрій Вячеславович 
 

– керівник громадської спілки «Органічна Україна – 

Північ» (за згодою) 
 

Маслак 

Олександр Миколайович 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації 
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Милаш  

Олександр Миколайович 

– директор Департаменту цивільного захисту насе-

лення Сумської обласної державної адміністрації 
 

Мироненко  

Олександр Вікторович 
 

– радник голови Сумської обласної ради (за згодою) 

Мосунов  

Богдан Олександрович 

– голова Сумської міської громадської молодіж-

ної організації «Молодь та підприємництво»  

(за згодою) 
 

Над’ярний  

Сергій Володимирович 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Нестеров  

Олег Олександрович 
 

– директор компанії MindK (за згодою) 

Ніколенко 

Віктор Анатолійович 

– заступник директора Департаменту економіч-

ного розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Нога  

Микола Петрович 

 

– Шосткинський міський голова (за згодою) 

Окрайченко  

Наталія Василівна 

– тимчасово виконуючий обов’язки голови 

Охтирської районної державної адміністрації 
 

Олехнович  

Людмила Іванівна 

– начальник Головного управління статистики у 

Сумській області (за згодою) 
 

Пархомчук  

Олексій Володимирович 

– голова громадської ради при Сумській обласній 

державній адміністрації (за згодою) 
 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

– голова громадської організації «Агенція регіо-

нального розвитку Сіверського регіону 

України» (за згодою) 
 

Петрушенко  

Юрій Миколайович 

– керівник громадської організації «Освіта 

впродовж життя» (за згодою) 
 

Підвисоцький  

Валентин Генріхович 

– науковий керівник ТОВ «Інститут інтелек-

туальних інвестицій» (за згодою) 
 

Підлісний  

Володимир Ілліч 

– директор Сумського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 
 

Пожарова  

Наталія Миколаївна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Поцелуєв  

Володимир Іванович 

– заступник голови постійної комісії Сумської 

обласної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, 
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міжнародного та міжрегіонального співро-

бітництва (за згодою) 
 

Резніченко  

Ольга Борисівна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу у справах молоді управління молоді та 

спорту Сумської обласної державної адмініст-

рації 
 

Рот-Сєров 

Олександр Володимирович 
 

– директор сумського відділення компанії PortaOne 

(за згодою) 

Самусенко 

Андрій Вікторович  

– директор Тростянецької фабрики ПрАТ «Мон-

деліс Україна» (за згодою) 
 

Сидоренко  

Олег Борисович 

– голова ради Сумської обласної організації 

роботодавців деревообробного та меблевого 

виробництва (за згодою) 
 

Сіренко 

Руслан Васильович 

– голова Сумської районної державної адмі-

ністрації 
 

Сокол 

Вікторія Миколаївна 
 

– голова Шосткинської районної ради (за згодою) 

Стариков 

Григорій Миколайович 
 

– член Координаційної ради з провадження 

стратегії розвитку Сумської територіальної 

громади (за згодою) 
 

Стрельченко  

Олександр Юрійович 

– перший заступник голови Сумської обласної 

ради (за згодою) 
 

Тараненко 

Дмитро Валерійович 

– директор Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Терент’єв  

Олег Георгійович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління розвитку дорожньої інфраструктури 

Департаменту розвитку інфраструктури Сумсь-

кої обласної державної адміністрації 
 

Тетьоркін  

Олег Володимирович 

– директор з персоналу та соціальних питань  

ПАТ «Сумихімпром» (за згодою) 
 

Токар 

Володимир Миколайович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 

з питань земельних та водних ресурсів, 

використання надр, екології, довкілля та 

лісового господарства (за згодою) 
 

Фролов  

Євген Михайлович 

– заступник начальника Сумського обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства (за згодою) 
 

Харченко 

Тамара Іванівна 

– координатор ПРООН з досягнення Цілей Сталого 

Розвитку в Сумській області (за згодою) 
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Харченко  

Тетяна Олександрівна 

– засновник громадської організації «Платформа 

розвитку громад» (за згодою) 
 

Химич 

Віктор Васильович 
 

– голова Сумської районної ради (за згодою) 

Хомета 

Галина Анатоліївна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу лікувально-профілактичної роботи та 

фармацевтичного забезпечення управління 

охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Шендрик  

Віра Вікторівна 
 

– доцент кафедри комп’ютерних наук Сумського 

державного університету (за згодою) 

Шумило 

Ірина Іванівна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу регіонального економічного розвитку 

управління регіонального економічного розвитку 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Южаков 

Євген Іванович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 

з питань бюджету, соціально-економічного роз-

витку, інвестиційної політики, міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва (за згодою) 
 

Яременко 

Іван Олексійович 
 

– голова Роменської районної ради (за згодою) 

Яремчук  

Юрій Анатолійович 
 

– Краснопільський селищний голова (за згодою) 

 

 

 

Керівник апарату              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

економічного розвитку і торгівлі              Олександр КУЧКОВ 


