
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

05.08.2020                                                                                                №  366-ОД 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

від 29.03.2019 № 188-ОД  

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 16, 21, 25 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Законів України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про відходи», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 20 лютого 2019 р. № 117-р «Про затвердження Національного 

плану управління відходами до 2030 року», з метою забезпечення належної 

реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та розробки проекту Регіонального плану управління відходами у 

Сумській області до 2030 року, у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 29.03.2019 № 188-ОД «Про утворення робочої групи з 

розробки проекту Регіонального плану управління відходами у Сумській 

області до 2030 року» такі зміни: 

1) пункт 2 тексту розпорядження викласти у такій редакції: 

«2. Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної 

державної адміністрації надати до 10.08.2020 робочій групі проект технічного 

завдання з розробки наукових досліджень та проектних розроблень 

регіонального плану управління відходами у Сумській області до 2030 року.»; 

2) доповнити текст розпорядження пунктом 3 такого змісту: 

«3. Членам робочої групи забезпечити надання до 01.12.2020 вихідних 

даних для наукових досліджень та проектних розроблень регіонального плану 

управління відходами у Сумській області до 2030 року Департаменту захисту 

довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації.». 

3) пункти 3, 4 тексту розпорядження вважати пунктами 4, 5 відповідно; 

4) викласти склад робочої групи з розробки проекту Регіонального плану 

управління відходами у Сумській області до 2030 року у новій редакції 

(додається). 
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2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 10.03.2020 № 92-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 29.03.2019 № 188-ОД».  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова                                                                   Роман ГРИЩЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

29 березня 2019 року № 188-ОД 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

          05 серпня 2020 року № 366-ОД)                                                

 

 
СКЛАД 

робочої групи з розробки проекту Регіонального плану управління 

відходами у Сумській області до 2030 року 

 
Максименко  

Віталій Олександрович  
– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова робочої групи 
 

Пахольчук  

Сергій Іванович  
– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови робочої групи 
 

Коротченко 

Яна Юріївна 

 

– головний спеціаліст відділу нормування 

атмосферного повітря, водних ресурсів, пово-

дження з відходами та управління якістю 

атмосферного повітря Департаменту захисту 

довкілля та енергетики Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар робочої групи 
 

Батраченко  

Олена Геннадіївна 
– директор Департаменту фінансів Сумської 

обласної державної адміністрації  
 

Бутенко  

Сергій Павлович  

 

– виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Васькін 

Роман Анатолійович 

 

– доцент кафедри прикладної екології Сумського 

державного університету (за згодою) 
 

Вовненко  

Віталій Валерійович 

 

– заступник начальника відділу благоустрою 

території міста управління житлово-кому-

нального господарства Роменської міської ради 

(за згодою) 
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Войтенко  

Микола Григорович 
– голова постійної комісії з питань житлово-

комунального та дорожнього господарства, 

будівництва, архітектури та надзвичайних 

ситуацій Сумської обласної ради (за згодою) 
 

Гробова 

Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Демеха 

Сергій Васильович  

– голова постійної комісії з питань земельних та 

водних ресурсів, використання надр, екології, 

довкілля та лісового господарства Сумської 

обласної ради (за згодою) 
 

Дудченко  

Володимир Васильович 

– директор Департаменту розвитку інфра-

структури Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Дяденко  

Вікторія Вікторівна  

– начальник відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) поводження з відходами та 

небезпечними хімічними речовинами 

Державної екологічної інспекції у Сумській 

області (за згодою) 
 

Журба  

Олександр Іванович 

– директор департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської 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 Депар-

таменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Кривцов 

Олег Володимирович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління планування, забудови територій та 

охорони пам’яток архітектури Департаменту 

містобудування та архітектури Сумської 

обласної державної адміністрації  
 

Куніцина  

Владилена Владиславівна  
 

– заступник начальника Головного управління 

статистики у Сумській області (за згодою) 
 

Лазненко  

Дмитро Олексійович  

– керівник Наукового центру прикладних 

екологічних досліджень Сумського державного 

університету (за згодою) 

http://sm.gov.ua/uk/oda/2-uncategorised/12186-spysok-ta-kontaktni-telefony-pratsivnykiv-viddilu-infrastruktury-sumskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii.html
http://sm.gov.ua/uk/oda/2-uncategorised/12186-spysok-ta-kontaktni-telefony-pratsivnykiv-viddilu-infrastruktury-sumskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii.html
http://sm.gov.ua/uk/oda/2-uncategorised/12186-spysok-ta-kontaktni-telefony-pratsivnykiv-viddilu-infrastruktury-sumskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii.html
https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/vikonavchi-organi/strukturni-pidrozdili-sumskoji-miskoji-radi/2015-12-10-09-03-28/departament-infrastrukturi-mista/134-departament-infrastrukturi-mista.html
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Луговий  

Сергій Сергійович  

 

– директор Департаменту житлово-комуналь-

ного господарства та енергоефективності 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Мартим’янов 

Сергій Володимирович  
– заступник міського голови виконавчого 

комітету Охтирської міської ради (за згодою) 
 

Маслак  

Олександр Миколайович 
– директор Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Медуниця 

Ольга Миколаївна   
– заступник директора Департаменту – началь-

ник управління житлового фонду, благоустрою 

та економічного моніторингу Департаменту 

житлово-комунального господарства та енерго-

ефективності Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Мелашенко  

Геннадій Васильович  
– завідувач сектору зі звернень громадян 

управління житлово-комунального госпо-

дарства Шосткинської міської ради (за згодою) 
 

Над’ярний 

Сергій Володимирович 
– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

культури, інформаційної політики та туризму 

Сумської обласної державної адміністрації  
 

Радченко  

Олеся Володимирівна 
– головний спеціаліст відділу нормування 

атмосферного повітря, водних ресурсів, пово-

дження з відходами та управління якістю 

атмосферного повітря Департаменту захисту 

довкілля та енергетики Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Сергієнко  

Олена Іванівна 
– головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління 

житлово-комунального господарства Коно-

топської міської ради (за згодою) 
 

Сидоренко  

Сергій Вікторович  

 

– директор товариства з обмеженою відпо-

відальністю «Науково-виробниче підприємство 

«Екосистема» (за згодою) 
 

Тищенко  

Валентина Вікторівна  
– начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Головного управління Держпродспожив-

служби в Сумській області (за згодою) 

http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-27-28/8-struktura-ta-kontakti-2
http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-27-28/8-struktura-ta-kontakti-2
http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-27-28/8-struktura-ta-kontakti-2
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Хряпіна 

Олена Валеріївна 

 

– головний спеціаліст відділу розвитку житлово-

комунального господарства Департаменту 

житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Тимчасово виконуючий 

обов’язки керівника апарату                                                Сергій ЛИПОВИЙ  

 

 

Виконуючий обов’язки директора 

Департаменту захисту довкілля  

та енергетики                                                               Ірина КАШПУР 


