
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

16.07.2020                                                                                                   №  319-ОД 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

від 08.05.2020 № 196-ОД 

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», з метою проведення оцінки корупційних ризиків, 

визначення механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам у рамках 

антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації та у 

зв’язку із кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Сумської обласної державної адміністрації, утвореної 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 27.02.2017 № 111-ОД «Про утворення комісії з оцінки корупційних 

ризиків», виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Сумської обласної державної адміністрації Кальченка І.В. 

 

 

Голова                 Роман ГРИЩЕНКО 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації 

05 травня 2020 року № 196-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

16 липня 2020 року № 319-ОД) 
 
 
 

СКЛАД 
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності  

Сумської обласної державної адміністрації  
 
Кальченко  

Ігор Володимирович 

– керівник апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, голова комісії  
 

Хамуленко 

Олександра Сергіївна 

– начальник відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції Сумської обласної 

державної адміністрації, заступник голови 

комісії 
 

Коробейник 

Володимир Олександрович 

– заступник начальника відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції Сумської 

обласної державної адміністрації, секретар 

комісії 
 

Бєляєв  

Андрій Олександрович 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу інституційного розвитку та заохочень 

управління персоналом апарату Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Василега  

Олександр Олександрович 

– заступник директора Департаменту – 

начальник управління зведеного та 

державного бюджетів Департаменту фінансів 

Сумської обласної державної адміністрації  
 

Калайдова 

Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Радченко 

Віктор Іванович 

– заступник директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації 



2 

 

Криворотенко 

Михайло Михайлович 

 

– заступник начальника управління – началь-

ник відділу взаємодії з правоохоронними 

органами управління взаємодії з право-

охоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Семенов  

Володимир Миколайович 

 

– доцент кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій Сумського 

державного університету, доцент (за згодою) 
 

Южаков  

Денис Євгенович 

– начальник відділу внутрішнього аудиту 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату           Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Начальник відділу з питань 

запобігання та виявлення 

корупції             Олександра ХАМУЛЕНКО 


