
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

17.07.2020                                                                                                   №  322-ОД 

 

 

Про   внесення   змін  до   розпо-

рядження голови Сумської 

обласної  державної  адміністра-

ції від 05.05.2020 № 187-ОД 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 8 статті 16, статей 20, 39                         

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України 

«Про теплопостачання», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з 

метою підбиття підсумків проходження опалювального сезону 2019-2020 років 

та забезпечення своєчасної та якісної підготовки галузей економіки області до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, у зв’язку із кадровими 

змінами: 

1. Внести зміни до складу обласного оперативного штабу з підготовки 

галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, 

утвореного розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 05.05.2020 № 187-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону 

2019-2020 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий 

період  2020-2021 років у Сумській області», виклавши його у новій редакції, 

що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Пахольчука С.І. 

 

 

Голова                                                                                        Роман ГРИЩЕНКО



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

05 травня 2020 року № 187-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

 17 липня 2020 року № 322-ОД) 

 

 
СКЛАД 

обласного оперативного штабу з підготовки галузей економіки 

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 
 

Пахольчук 

Сергій Іванович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова обласного оперативного 

штабу 
 

Луговий 

Сергій Сергійович 

– директор Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської 

обласної державної адміністрації, заступник 

голови обласного оперативного штабу 
 

Часовських 

Аркадій Юрійович 

– начальник відділу розвитку житлово-

комунального господарства Департаменту 

житлово-комунального господарства та енерго-

ефективності Сумської обласної державної 

адміністрації, секретар обласного оперативного 

штабу 
 

Войтенко 

Микола Григорович 

– депутат Сумської обласної ради (за згодою) 

 
 

Гробова 

Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Деркач 

Микола Андрійович 

– депутат Сумської обласної ради (за згодою) 

 
 

Дубровський  

Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Мельник 

Олена Петрівна 

– начальник управління культури Сумської 

обласної державної адміністрації 
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Милаш 

Олександр Миколайович 

– директор Департаменту цивільного захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Нікуєнко 

Світлана Олександрівна 

– виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Попов 

Борис Борисович 

– директор  технічний  АТ  «Сумиобленерго»  (за 

згодою) 

Проценко 

Ігор Володимирович 

– начальник Управління Державної інспекції 

енергетичного нагляду України у Сумській 

області (за згодою) 
 

Романенко 

Валерій Іванович 

– член правління громадської організації 

«Асоціація сприяння самоорганізації насе-

лення «Сумщина» (за згодою) 
 

Романюк 

Іван Петрович 

– начальник Служби автомобільних доріг у 

Сумській області (за згодою) 
 

Семеног 

Юрій Дмитрович 

– начальник управління Держпраці у Сумській 

області (за згодою) 
 

Симоненко 

Ігор Станіславович 

– заступник директора – начальник управління 

енергетики та заповідної справи Департаменту 

захисту довкілля та енергетики Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Черненко 

Денис Вікторович 

 

– директор комерційний АТ «Сумигаз» (за 

згодою) 

 

 

Керівник апарату        Ігор КАЛЬЧЕНКО  

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                 Сергій ЛУГОВИЙ 

 

 


