
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  37-ОД 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

від 22.09.2009 № 520 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 статті 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», з метою посилення контролю за 

погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат, утвореної розпорядженням голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 22.09.2009 № 520 «Про утворення 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» (зі 

змінами), виклавши його в новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 18.06.2020 № 269-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 22.09.2009 № 520». 

 

 

Голова                                                                                        Василь ХОМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

22 вересня 2009 року № 520 

 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

22 січня 2020 року № 37-ОД) 

 

 

СКЛАД 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості  

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат  
 

Хома  
Василь Васильович 

– голова Сумської обласної державної 
адміністрації, голова комісії 
 

Максименко 
Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
комісії 
 

Левченко  
Оксана Вікторівна 

– начальник відділу соціально-трудових 
відносин, зайнятості населення та політики 
оплати праці Департаменту соціального 
захисту населення Сумської обласної 
державної адміністрації, секретар комісії 
 

Берестовська  
Ганна Миколаївна 

– перший заступник начальника Головного 
управління статистики у Сумській області  
(за згодою) 
 

Бондаренко 
Валерій Михайлович 

– юрист Сумського обласного об’єднання 
організацій роботодавців (за згодою) 
 

Демченко 
Наталія Іванівна 

– заступник начальника Головного управління 
Пенсійного фонду України в Сумській 
області (за згодою) 
 

Дубровський  
Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної 
адміністрації 
 

Євдокимова 
Тетяна Олександрівна 

– голова Сумської обласної ради професійних 
спілок (за згодою) 
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Заяц 
Олена Анатоліївна 

– заступник директора Департаменту – 
начальник управління організаційної роботи 
та соціально-трудових відносин  
Департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної 
адміністрації 
 

Зленко 
Сергій Миколайович 
 

– начальник відділу банкрутства Північно-
Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми) (за згодою) 
 

Кальнова 
Ірина Леонідівна 

– заступник директора Департаменту – 
начальник управління регіонального 
економічного розвитку Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Сумської 
обласної державної адміністрації 
 

Кисіль 
Євген Володимирович 

– старший оперуповноважений Управління 
стратегічних розслідувань в Сумській 
області Департаменту стратегічних 
розслідувань Національної поліції України, 
підполковник поліції (за згодою) 
 

Кошеленко 
Наталія Сергіївна 

– заступник директора Департаменту – 
начальник управління фінансів місцевих 
бюджетів Департаменту фінансів Сумської 
обласної державної адміністрації 
 

Лего  
Ірина Вікторівна 

– заступник начальника управління – 
начальник відділу адміністрування податків і 
зборів з фізичних осіб та єдиного внеску 
управління податкового адміністрування 
фізичних осіб Головного управління 
Державної податкової служби у Сумській 
області (за згодою) 
 

Петрова 
Оксана Петрівна 
 

– заступник директора Департаменту – 
начальник управління бухгалтерського 
обліку, економічного аналізу та розвитку 
сільських територій Департаменту 
агропромислового розвитку Сумської 
обласної державної адміністрації 
 

Рудь 
Марина Леонідівна 

– заступник начальника Управління – 
начальник відділу організації та контролю за 
виконанням рішень Управління забезпечення 
примусового виконання рішень у Сумській 
області Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми) 
(за згодою) 
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Керівник апарату                                                        Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення                                 Михайло ДУБРОВСЬКИЙ 
 

Семеног  
Юрій Дмитрович 

– начальник Управління Держпраці у 
Сумській області (за згодою) 
 

Фірстенко  
Валентина Володимирівна 

– начальник відділу контролю у соціальній 
галузі та сфері культури Управління 
Північно-східного офісу Держаудитслужби в 
Сумській області (за згодою) 


