
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

20.01.2021                                                                                                   №  29-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції від 09.06.2020 № 247-ОД  
 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 частини першої статті 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету 

Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1002 «Про затвердження Типового 

положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти»,  

з метою забезпечення координації діяльності зацікавлених органів та 

організацій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 

1. Внести зміни до складу регіональної ради професійної (професійно-

технічної) освіти, затвердженої розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 09.06.2020 № 247-ОД «Про утворення регіональної 

ради професійної (професійно-технічної) освіти», виклавши його у новій 

редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова Василь ХОМА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  
 

09 червня 2020 року № 247-ОД 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

20 січня 2021 року № 29-ОД) 

 

 

СКЛАД 

регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти 

 
Максименко 
Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної 
державної адміністрації, голова ради 
 

Гробова 
Вікторія Павлівна 
 

– директор Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації, 
заступник голови ради 
 

Галаєв 
Магомед-Шаріп 
Джамалович 

– голова постійної комісії 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 Сумської обласної 
ради (за згодою) 
 

Голіус 
Микола Степанович 

 
 

– представник Сумської громадської організа-
ції «Сумське об’єднання роботодавців» (за 
згодою) 

Заєць  
Володимир Володимирович 

– голова наглядової ради акціонерного 
товариства «Технологія» (за згодою) 
 

Кальнова 
Ірина Леонідівна 

– заступник директора – начальник управління 
регіонального  економічного розвитку Депар-
таменту економічного розвитку і торгівлі 
Сумської обласної державної адміністрації 
 

Камишанська  
Віталія Олексіївна 

– директор державного навчального закладу 
«Сумське міжрегіональне вище професійне 
училище» (за згодою) 
 

Карпенко 

Сергій Михайлович 

– голова асоціації «Рада агропромислових 

формувань Сумського району» (за згодою) 
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Кобзаренко  

Анатолій Дмитрович 

– директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кобзаренко» (за згодою) 
 

Коган  

Борис Герцевич 

 

– 

голова Сумського обласного регіонального 

відділення спілки підприємців, малих, 

середніх і приватизованих підприємств 

України (за згодою) 
 

Колесник 

Олена Дмитрівна 

– начальник відділу кадрів публічного 

акціонерного товариства «Сумський завод 

насосного і енергетичного машинобудування 

«Насосенергомаш» (за згодою) 
 

Куценко  

Сергій Борисович  

– начальник відділу кадрів виробничого 

підрозділу «Сумська дирекція залізничних 

перевезень» регіональної філії «Південна 

залізниця» (за згодою) 
 

Мірошниченко 

Геннадій Вікторович 

– директор державного навчального закладу 

«Сумський хіміко-технологічний центр 

професійно-технічної освіти» (за згодою) 
 

Новиков 

В’ячеслав Володимирович 

– директор державного навчального закладу 

«Глухівське вище професійне училище», 

голова громадської організації «Рада 

директорів державних навчальних закладів 

Сумської області» (за згодою) 
 

Новицький 

Павло Леонідович 

– голова наглядової ради АТ «Сумбуд», 

академік Академії будівництва України, 

Заслужений будівельник України (за згодою) 
 

Оксенчук 

Світлана Євгенівна 

– директор мережі салонів краси «Fusion» (за 

згодою) 

Осадчий 

Сергій Васильович 

– голова Сумської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою) 
 

Підлісний 

Володимир Ілліч 

– директор Сумського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 
 

Самойленко  

Наталія Юріївна 

– директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській 

області (за згодою) 
 

Тетьоркін 

Олег Володимирович 

– директор із соціальних питань та персоналу 

публічного акціонерного товариства «Суми-

хімпром» (за згодою) 
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Тихенко  
Володимир Сергійович 
 
 
 

– начальник відділу професійної, вищої освіти 
та наукової роботи Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної адмі-
ністрації 

Ткачов  

Сергій Олександрович 

 

– директор з кадрових питань та побуту 

акціонерного товариства  «СМНВО-

ІНЖИНІРИНГ» (за згодою) 
 

Христій 

Юрій Григорович 

– директор державного навчального закладу 

«Білопільське вище професійне училище», 

депутат Сумської обласної ради, голова 

Сумської обласної асоціації працівників 

професійно-технічної освіти (за згодою) 
 

Южаков 
Євген Іванович 

 

– голова постійної комісії з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку, інвести-
ційної політики, міжнародного та між-
регіонального співробітництва Сумської 
обласної ради (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  освіти  і  

науки          Юрій ХАРЛАМОВ  


