
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

03.06.2021                                                                                            №  381-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції від 22.01.2021 № 43-ОД 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу комісії з попереднього розгляду та 
опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської обласної 
державної адміністрації з питань ліцензування господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 
виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 
когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 
енергії, утвореної розпорядженням голови Сумської обласної державної 
адміністрації від 22.01.2021 № 43-ОД «Про організацію ліцензування 
господарської діяльності у сфері теплопостачання, централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення», виклавши його у новій 
редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Савченка Т.Г. 

 
 

Голова Василь ХОМА 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

від 22 січня 2021 року № 43-ОД 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

03 червня 2021 року № 381-ОД) 
 

СКЛАД 

комісії з попереднього розгляду та опрацювання документів для внесення 

пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з питань 

ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії (крім 

теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 

установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії 

 
Савченко 

Тарас Григорович 

– заступник голови Сумської обласної держав-

ної адміністрації, голова комісії 

Луговий 

Сергій Сергійович 

– директор Департаменту житлово-комуналь-

ного господарства та енергоефективності 

Сумської обласної державної адміністрації, 

заступник голови комісії 

Голуб 

Алла Володимирівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Департа-

менту житлово-комунального господарства  та 

енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар комісії 

Ворожко 

Анатолій Іванович 

– заступник директора – начальник управління 

систем життєзабезпечення та енерго-

ефективності Департаменту житлово-

комунального господарства та енергоефек-

тивності Сумської обласної державної 

адміністрації 

Мартиненко 

Володимир Михайлович 

 

– начальник відділу організації будівництва 

управління технічного нагляду та організації 

будівництва Департаменту капітального 

будівництва  Сумської обласної державної 

адміністрації 
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Романенко 

Валерій Іванович 

– представник громадської організації 

«Асоціація сприяння самоорганізації 

населення «Сумщина» (за згодою) 

Сотник 

Микола Іванович 

– доцент  кафедри прикладної  гідроаеромеха-

ніки, виконуючий обов’язки директора 

Науково-дослідного інституту енергоефек-

тивних технологій Сумського державного 

університету (за згодою) 

Часовських 

Аркадій Юрійович 

– начальник відділу розвитку житлово-

комунального господарства управління 

житлового фонду, благоустрою та економіч-

ного моніторингу Департаменту житлово-

комунального господарства та енергоефек-

тивності Сумської обласної державної 

адміністрації 

Янішевський 

Юрій Вікторович 

– начальник відділу систем життєзабезпечення 

та технічного розвитку управління систем   

життєзабезпечення та енергоефективності  

Департаменту житлово-комунального госпо-

дарства та енергоефективності Сумської 

обласної державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

директора Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                              Анатолій ВОРОЖКО 


