
 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

13.04.2021                                                                                                   №  239-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпо- 

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністра- 

ції від 20.01.2021 № 28-ОД 
 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», Закону України «Про ліцензування видів  
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 
2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,  
з метою сприяння реалізації Сумською обласною державною адміністрацією 
повноважень щодо ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Сумської 
області у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, у зв’язку із 
кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу комісії з попереднього розгляду та 
опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської обласної 
державної адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері 
дошкільної та повної загальної середньої освіти, утвореної розпорядженням 
голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.01.2021 № 28-ОД «Про 
організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Сумської області 
у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти», виклавши його у 
новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 03.03.2021 № 115-ОД «Про внесення змін 
до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  
від 20.01.2021 № 28-ОД». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Сумської обласної державної адміністрації Медвідь В.Ю. 

 
 

Голова   Василь ХОМА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

20 січня 2021 року № 28-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

13 квітня 2021 року № 239-ОД) 

 

 

СКЛАД 

комісії з попереднього розгляду та опрацювання документів  

для внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації 

з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної 

загальної середньої освіти 

 
Медвідь 

Вікторія Юріївна 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії  
 

Гробова  

Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, заступник 

голови комісії 
 

Федченко 

Оксана Олександрівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Департа-

менту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар комісії 
 

Бардаков 

Іван Андрійович 

– завідувач сектору інформаційних технологій, 

моніторингу освітніх програм та статистичної 

звітності Центру фінансово-економічного 

моніторингу та технічного забезпечення освітніх 

закладів Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Бенькалович 

Олена Миколаївна 

– начальник відділу інклюзивної освіти, 

позашкільної та виховної роботи управління 

дошкільної, загальної середньої та інклюзивної 

освіти, позашкільної та виховної роботи 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації 
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Бирченко 

Світлана Леонідівна 

– начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої освіти управління дошкільної, 

загальної середньої та інклюзивної освіти, 

позашкільної та виховної роботи Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Кощій 

Надія Григорівна 

– головний спеціаліст відділу професійної, вищої 

освіти та наукової роботи управління 

професійної, вищої освіти, наукової роботи та 

ресурсного забезпечення Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Нікітін  

Юрій Олександрович  

– ректор комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою) 
 

Сєрих 

Олександр Миколайович 

– завідувач навчально-методичного відділу 

ліцензування та атестації закладів освіти 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти   

(за згодою) 
 

Симоненко 

Лариса Іванівна 

– директор комунальної установи Сумська 

гімназія № 1 м. Суми Сумської області, член 

координаційної ради Асоціації керівників шкіл 

України (за згодою) 
 

Харламов 

Юрій Іванович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління професійної, вищої освіти, наукової 

роботи та ресурсного забезпечення Депар-

таменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації 

  
 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 
Тимчасово виконуючий обов’язки 

директора  Департаменту  освіти  і  

науки           Юрій ХАРЛАМОВ  


