
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

29.07.2020                                                                                                №  353-ОД 

 
Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

від 26.04.2013 № 168-ОД  

 

 

 

Відповідно до статей 6, 18, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 20-4, 47 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 
1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів», з метою формування переліку об’єктів для 
подальшого їх фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища, у зв’язку з кадровими змінами та 
змінами у структурі Сумської обласної державної адміністрації: 

1. Внести зміни до складу комісії з відбору проектів природоохоронних 
заходів для наступного фінансування за рахунок коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища, утвореної розпорядженням 
голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.04.2013 № 168-ОД 
«Про комісію з відбору проектів природоохоронних заходів для наступного 
фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища», виклавши його у новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 16.06.2020 № 263-ОД «Про 
внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 
адміністрації від 26.04.2013 № 168-ОД». 

 

 

Голова                                                                                       Роман ГРИЩЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації   

26 квітня 2013 року № 168-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

адміністрації 

            29 липня 2020 року № 353-ОД) 

 
 

СКЛАД 
комісії з відбору проектів природоохоронних заходів для наступного 

фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища 

 
Максименко  
Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації, голова комісії 

Пахольчук 
Сергій Іванович 

– заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії 

Юрченко  
Наталія Вікторівна 

– головний спеціаліст відділу екологічної 
оцінки, моніторингу та економіки  природоко-
ристування Департаменту захисту довкілля та 
енергетики Сумської обласної державної 
адміністрації, секретар комісії 

Андросов  
Михайло Іванович 

– голова громадського незалежного об’єднання у 
Сумській області «Зелена Сумщина» (за згодою) 

Батраченко  
Олена Геннадіївна 

– директор Департаменту фінансів Сумської 
обласної державної адміністрації  

Березін  
Микола Якович   
 

– голова постійної комісії з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
політики, міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва Сумської обласної ради (за 
згодою) 

Богомолов 
Вячеслав Олександрович 

– начальник Державної екологічної інспекції у 
Сумській області (за згодою) 

Вакарчук 
Олена Василівна  

– заступник начальника Регіонального офісу 
водних ресурсів у Сумській області (за згодою) 

Войтенко  
Микола Григорович 

– голова постійної комісії з питань житлово-
комунального та дорожнього господарства, 
будівництва, архітектури та надзвичайних 
ситуацій Сумської обласної ради (за згодою) 
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Галаєв 
Магомед-Шаріп 
Джамалович 

– голова постійної комісії з питань розвитку 
сільських територій, соціального захисту 
населення, переміщених осіб, учасників АТО та 
членів їх сімей, охорони здоров’я, материнства та 
дитинства Сумської обласної ради (за згодою) 

Демеха 
Сергій Васильович 
 

– голова постійної комісії з питань земельних та 
водних ресурсів, використання надр, екології, 
довкілля та лісового господарства Сумської 
обласної ради (за згодою) 

Ільченко 
Микола Степанович 

– голова постійної комісії з питань спільної 
власності територіальних громад та приватизації 
Сумської обласної ради (за згодою) 

Кальнова 
Ірина Леонідівна 
 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Сумської 
обласної державної адміністрації 

Кашпур 
Ірина Володимирівна 
 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 
захисту довкілля та енергетики Сумської 
обласної державної адміністрації 

Лазненко  
Дмитро Олексійович 

– доцент кафедри прикладної екології Сумського 
державного університету (за згодою) 

Луговий 
Сергій Сергійович 

– директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та енергоефективності Сумської 
обласної державної адміністрації 

Нагорний 
Дмитро Володимирович 

– начальник управління майном Сумської обласної 
ради (за згодою) 

Ревнівцева 
Олена Юріївна  

– директор Департаменту капітального будівницт-
ва Сумської обласної державної адміністрації  

Толбатов 
Валерій Миколайович 

– голова постійної комісії з питань розвитку 
місцевого самоврядування, процесів децентралі-
зації, адміністративно-територіального  устрою, 
депутатської діяльності регламенту, законності і 
правопорядку, зв’язків із громадськістю, інфор-
маційної та регуляторної політики Сумської 
обласної ради (за згодою) 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

керівника апарату                                                                  Сергій ЛИПОВИЙ 

 

Виконуючий обов’язки директора 

Департаменту захисту довкілля  

та енергетики                                                                           Ірина КАШПУР 


