
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  39-ОД 

 

 
 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адмініст-

рації від 14.08.2017 № 456-ОД 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статті 23, пункту 9 статті 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації 

державної політики у сфері соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 14.08.2017 № 456-ОД «Про консультативну раду з питань 

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» (далі – консультативна рада) такі зміни: 

1) викласти у новій редакції склад консультативної ради (додається); 

2) у Положенні про консультативну раду:   

викласти пункт 7 у такій редакції: 

«7. Головою консультативної ради є заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, який за розподілом обов’язків здійснює забезпечення 

виконання повноважень адміністрації у сфері соціального захисту населення та 

соціального забезпечення. Заступником голови консультативної ради є 

директор Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, секретарем консультативної ради – заступник 

начальника управління соціальних гарантій, пільг та компенсацій – начальник 

відділу пільг та компенсацій Департаменту соціального захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації.»; 

викласти пункт 8 у такій редакції: 

«8. Засідання консультативної ради проводить її голова (у разі відсутності 

голови – заступник голови консультативної ради за дорученням голови 

консультативної ради). Засідання консультативної ради є правоможним, якщо 

на ньому присутні не менше половини від її складу. Члени консультативної 

ради беруть участь у засіданні особисто.». 
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2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 21.08.2020 № 422-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 14.08.2017 № 456-ОД». 

3. 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 

14 серпня 2017 року № 456-ОД 

(у редакції розпорядження  

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

22 січня 2021 року № 39-ОД) 
 

СКЛАД 

консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які  

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Максименко  

Віталій Олександрович 

–  заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова 

консультативної ради  

 

Дубровський 

Михайло Володимирович  

–  директор Департаменту соціального 

захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, заступник голови 

консультативної ради 
 

Степаненко  

Надія Вікторівна 

–  заступник начальника управління 

соціальних гарантій, пільг та компенсацій – 

начальник відділу пільг та компенсацій 

Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації, секретар консультативної 

ради 
 

Бутенко  

Сергій Павлович 

–  начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації  
 

Вітюк  

Тетяна Миколаївна 

–  головний лікар комунального некомер-

ційного підприємства Сумської обласної 

ради «Сумський обласний спеціалізований 

диспансер радіаційного захисту населення» 

(за згодою) 
 

Голентовський  

Василь Миколайович 

–  голова Сумської обласної громадської 

організації «Спілка інвалідів «Чорнобиль» 

управління Міністерства внутрішніх справ 

в Сумській області (за згодою) 
 

Дмітрєвская 

Альона Іванівна 

–  заступник Сумського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

(за згодою) 
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Кондакова  

Наталія Володимирівна 

 

–  начальник сектору організації соціальної 
роботи управління кадрового 
забезпечення Головного управління 
Національної поліції України в Сумській 
області (за згодою) 
 

Литвяк 

Алла Володимирівна 

–  заступник директора Департаменту 

фінансів Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Ломонос 

Віктор Петрович 

–  голова Сумського обласного осередку                  

Всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнське об’єднання ветеранів 

Чорнобиля» (за згодою) 
 

Мусіяка 

Людмила Петрівна 

–  заступник директора Департаменту – 

начальник управління соціальних 

гарантій, пільг та компенсацій 

Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Над’ярний  

Сергій Володимирович 

–  заступник директора Департаменту 

культури, інформаційної політики та 

туризму Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Савісько  

Олена Вікторівна 

–  перший заступник начальника головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Сумській області (за згодою) 
 

Симоненко  

Олександр Васильович  

 

–  голова Сумського обласного осередку 

Всеукраїнського об’єднання інвалідів 

Чорнобиля та війни «Відродження 

України» (за згодою) 
 

Танасюк  

Віктор Олексійович 

–  голова Сумської обласної громадської 

організації «Спілка ветеранів Чорнобилю» 

(за згодою) 
 

Шумицький  

Олександр Вікторович 
–  голова громадської організації Сумської 

обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» (за згодою) 

 

 

Керівник апарату             Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення              Михайло ДУБРОВСЬКИЙ 


