
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

03.02.2022                                                                                                      №  31-ОД 

 

 

Про утворення робочої групи з 

розроблення проєкту Концепції 

Державної цільової програми 

розвитку коноплярства на 

період до 2025 року 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 17, 34, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про державні цільові програми», Регламенту 

Сумської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 10.02.2021 № 78-ОД «Про затвердження Регламенту Сумської обласної 

державної адміністрації», з метою комплексного розвитку галузі коноплярства, 

розширення масштабів вирощування конопель та забезпечення потужностей з їх 

переробки, формування всеукраїнської освітньої платформи інновацій  

у коноплярстві: 

1. Утворити робочу групу з розроблення проєкту Концепції Державної 

цільової програми розвитку коноплярства на період до 2025 року та затвердити 

її склад (додається). 

2. Робочій групі розробити до 01.04.2022 проєкт Концепції Державної 

цільової програми розвитку коноплярства на період до 2025 року. 

3. Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації забезпечити погодження з міністерствами, іншими центральними 

та місцевими органами виконавчої влади проєкту Концепції Державної цільової 

програми розвитку коноплярства на період до 2025 року та подання його  

до 01.06.2022 на схвалення Кабінету Міністрів України. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Савченка Т.Г. 

 

 

Голова       Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної 

державної адміністрації 

03 лютого 2022 року № 31-ОД 
 

 
СКЛАД 

робочої групи з розроблення проєкту Концепції Державної цільової 
програми розвитку коноплярства на період до 2025 року 

   

Савченко 

Тарас Григорович 

– перший заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова робочої групи 
   

Маслак 

Олександр Миколайович 

– директор Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови робочої групи 
   

Придатко 

Любов Володимирівна 

– начальник відділу економічного аналізу, 

інвестиційної діяльності та розвитку сільських 

територій Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації, секретар робочої групи 
   

Баранник 
Євген Володимирович 

– директор ТОВ «Науково-технологічний центр 

«Біоресурс»», м. Київ (за згодою) 

   

Віштак 

Ігор Анатолійович 

– директор Департаменту аграрного розвитку 

Міністерства аграрної політики та продо-

вольства України, м. Київ (за згодою) 
   

Гладенко 

Юрій Миколайович 

– радник патронатної служби голови Сумської 

обласної державної адміністрації 
   

Голінач 

Оксана Леонідівна 

− начальник управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління Держпродспожив-

служби в Сумській області (за згодою) 
   

Данько 
Юрій Іванович 

 

– проректор з наукової роботи Сумського 

національного аграрного університету  

(за згодою) 
   

Заремба 
Дмитро Іванович 

− начальник управління превентивної 

діяльності Головного управління націо-

нальної поліції в Сумській області (за згодою) 
   

Ігнатюк 

Олександр Леонідович 

– президент Асоціації «Українські технічні 

коноплі», м. Київ (за згодою) 
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Кабанець 

Віктор Михайлович 
– директор Інституту сільського господарства 

Північного Сходу НААН України                                  

(за згодою) 
   

Кармазіна 

Наталія Василівна 

– радник патронатної служби голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

   

Кашпур 

Ірина Володимирівна 

– виконуючий обов’язки директора 

Департаменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації 
   

Колесник 

Юрій Вікторови 

– засновник фермерського господарства 

«Екосвіт-Хемп» Шосткинського району (за 

згодою) 
   

Кургалін 

Сергій Миколайович 

 генеральний директор ТОВ «Лінен оф Десна», 

м. Глухів (за згодою) 
   

Кучков 
Олександр Володимирович 

 

 

– директор Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації 

Лаврик  

Олександр Федорович 

– радник голови Сумської обласної державної 

адміністрації на громадських засадах з питань 

міжнародного співробітництва (за згодою) 

   

Павлов  

Сергій Миколайович 

– керуючий ТОВ «Сумикамволь», м. Суми  
(за згодою) 

   

Поляков 

Григорій Михайлович 

– заступник голови Ради Асоціації «Спілка 

аграрних підприємств Сумської області», 

директор ППФ «Агрохімпромцентр» (за 

згодою) 
   

Ратушний 

Тарас Юрійович 

– голова громадської організації «Міські 

ініціативи і суспільні трансформації»,                     

м. Київ (за згодою) 

   

Сєргєєв 

Василь Вікторович 

 

– науковий директор ТОВ «Науково-

технологічний центр «Біоресурс»», м. Київ (за 

згодою) 

   

Ткаченко 

Сергій Михайлович 

– директор Інституту луб’яних культур НААН 

України, м. Глухів (за згодою) 

   

Устик 

Дмитро Володимирович 

– помічник-консультант народного депутата 

України, м. Київ (за згодою) 
   

Шабас 

Геннадій Вікторович 

– голова громадської організації «Українська 

асоціація медичного канабісу», м. Харків (за 

згодою) 
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Шкурко 
Микола Пантелійович 

– голова ради директорів громадської спілки 
«Асоціація розвитку льонарства і конопляр-
ства України», м. Київ (за згодою) 

   

Ярошенко 
Ілларіон Вікторович 

– доцент кафедри військової фармації 
Української військово-медичної академії,  
м. Київ (за згодою) 

 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Директор Департаменту  

агропромислового розвитку Олександр МАСЛАК 


