
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  35-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції від 09.09.2020 № 445-ОД  
 

 

Відповідно до статей 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 

фахову передвищу освіти», з метою морального та матеріального заохочення 

здобуття вищої та фахової передвищої освіти, підтримки обдарованих 

студентів, у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу обласної комісії з призначення іменних 

стипендій голови обласної державної адміністрації для студентів закладів 

вищої та фахової передвищої освіти, затвердженої розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 09.09.2020 № 445-ОД «Про 

утворення обласної комісії з призначення іменних стипендій голови обласної 

державної адміністрації», виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова  Василь ХОМА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

09 вересня 2020 року № 445-ОД  

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

22 січня 2021 року № 35-ОД) 

 

 

СКЛАД 

обласної комісії з призначення іменних стипендій голови обласної 

державної адміністрації для студентів закладів вищої та 

фахової передвищої освіти 

 
Максименко  
Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної 
державної адміністрації, голова комісії 
 

Гробова 
Вікторія Павлівна 
 

– директор Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації, 
заступник голови комісії 
 

Тихенко  
Володимир Сергійович 
 

– начальник відділу професійної, вищої освіти, 
наукової роботи та ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації, секретар 
комісії 
 

Антиков 
Микола Миколайович 
 

– директор Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний коледж 
Сумського державного університету» (за 
згодою) 
 

Васильєв 
Анатолій Васильович 

– виконуючий обов’язки ректора Сумського 
державного університету (за згодою) 
 

Курок 
Олександр Іванович 

– ректор Глухівського національного 
педагогічного університету імені О.Довженка 
(за згодою) 
 

Ладика 
Володимир Іванович 

– ректор Сумського національного аграрного 
університету (за згодою) 
 

Лянной 
Юрій Олегович 

– ректор Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за 
згодою) 
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Осадчий 
Сергій Васильович 

– голова обласного комітету професійної спілки 
працівників освіти і науки (за згодою) 
 

 
 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

директора  Департаменту  освіти  і  

науки  Юрій ХАРЛАМОВ 


