
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.07.2020                                                                                                №  340-ОД 
 

 

Про комісію з питань роботи із 

службовою інформацією в 

Сумській обласній державній 

адміністрації 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію», Інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію в Сумській обласній державній 

адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 08.05.2018 № 280-ОД  «Про Інструкцію про 

порядок роботи з документами, що містять службову інформацію в Сумській 

обласній державній адміністрації»:  

1. Утворити комісію з питань роботи із службовою інформацією  

в Сумській обласній державній адміністрації та затвердити її склад (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 02.10.2017 № 560-ОД «Про 

комісію з питань роботи із службовою інформацією в апараті Сумської 

обласної державної адміністрації», від 21.01.2019 № 26-ОД «Про внесення змін  

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 02.10.2017 № 560-ОД». 

3. 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  

27 липня 2020 року № 340-ОД 
 

 

СКЛАД  

комісії з питань роботи із службовою інформацією  

в Сумській обласній державній адміністрації 
 

Кальченко 

Ігор Володимирович 

– керівник апарату Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

Котляр 

Ірина Юріївна 

– начальник управління документального 

забезпечення апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, заступник голови комісії 

 

Іваненко 

Валерій Юрійович 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу діловодства управління документального 

забезпечення апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар комісії 

 

Данілов 

Костянтин Юрійович 

– начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Калайдова 

Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Ковшик  

Олена Вікторівна 

– завідувач сектору забезпечення доступу до 

публічної інформації Департаменту культури, 

інформаційної політики та туризму Сумської 

обласної державної адміністрації 

 

Коськова  

Тетяна Павлівна 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління оперативно-чергової служби, зв’язку, 

оповіщення та захисту населення і територій 

Департаменту цивільного захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

Притика 

Яна Григорівна 

– головний спеціаліст сектору з питань 

мобілізаційної роботи апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Семенець 

Жанна Петрівна 

– завідувач сектору режимно-секретної роботи 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 
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Фролов  

Олександр Вікторович 

– заступник начальника  управління – начальник 

відділу оборонної роботи та з управління 

персоналом управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату        Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Начальник управління докумен- 

тального забезпечення апарату       Ірина КОТЛЯР 


