
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

16.06.2021                                                                                                 №  409-ОД 
 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

від 11.04.2018 № 228-ОД 

 

 

Відповідно до статей 6, 23, 25, 34, 39 Закону України «Про місцеві 

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

1. Внести зміни до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 11.04.2018 № 228-ОД «Про Обласну координаційну раду з 

питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми», виклавши 

склад Обласної координаційної ради Обласну координаційну раду з питань 

сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми з питань сімейної, 

гендерної політики та протидії торгівлі людьми у новій редакції (додається). 

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

обласної державної адміністрації від 15.02.2021 № 80-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 11.04.2018 № 228-ОД». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Медвідь В.Ю. 

 

 

Голова Василь ХОМА 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації 

11 квітня 2018 року № 228-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної  

державної адміністрації 

16 червня 2021 року № 409-ОД) 

 

 

СКЛАД 

Обласної координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики  

та протидії торгівлі людьми 

 

Медвідь 

Вікторія Юріївна 

– заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова ради 

Мусіяка 

Людмила Петрівна 

– заступник директора Департаменту –

начальник управління з питань соціальних 

гарантій, пільг та компенсацій Департамен-

ту соціального захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації, заступ-

ник голови ради 

Розгон 

Руслан Миколайович 

– завідувач сектору сімейної, гендерної 

політики та протидії торгівлі людьми 

Департаменту соціального захисту населен-

ня Сумської обласної державної адміні-

страції, секретар ради 

Андріяш 

Андрій Олександрович 

– старший офіцер (старший оперуповноваже-

ний) відділення боротьби з нелегальною 

міграцією відділу боротьби з транскордон-

ною злочинністю головного оперативно-

розшукового відділу Сумського прикордо-

нного загону, майор (за згодою) 

Будко 

Костянтин Володимирович 

 

– головний спеціаліст відділу організації 

запобігання нелегальній міграції, реадмісії 

та видворення Управління державної 

міграційної служби України в Сумській 

області (за згодою) 

Воєйко 

Олександр Вікторович 

– виконуючий обов’язки заступника началь-

ника відділу – начальника відділення 

боротьби з нелегальною міграцією відділу 
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боротьби з транскордонною злочинністю 

головного оперативно-розшукового відділу 

Сумського прикордонного загону, майор 

(за згодою) 

Гапієнко 

Ольга Іванівна 

 

– головний спеціаліст відділу лікувально-

профілактичної допомоги та фармацевтич-

ного забезпечення населення, голова 

експертної групи з питань педіатрії 

управління охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації 

Глоба 

Едуард Володимирович 

 

– голова правління громадської організації  

«Професійна Ліга соціальних працівників 

Сумщини» (за згодою) 

Гробова 

Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

Демченко 

Олена Миколаївна 

 

– директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області (за згодою) 

Дунай 

Максим Анатолійович 

– інспектор відділу дільничних офіцерів 

поліції управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції 

в Сумській області, старший лейтенант 

поліції (за згодою) 

Есаулко 

Любов Михайлівна 

 

– головний спеціаліст сектору сімейної, 

гендерної політики та протидії торгівлі 

людьми Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації  

Євдокимова 

Тетяна Олександрівна 

– секретар постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я, освіти, науки, 

культури, туризму, спорту, молодіжної 

політики, соціального захисту населення, 

переміщених осіб, учасників АТО (ООС) та 

членів їх сімей, материнства та дитинства 

(за згодою) 

Євтєєв 

Євгеній Анатолійович 

– старший інспектор з особливих доручень 

відділу уповноважених з контролю за 

дотриманням прав людини в поліцейській 

діяльності (з дислокацією в Сумській 

області) управління дотримання прав 

людини Національної поліції України, 

майор поліції (за згодою) 
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Зігунова 

Ольга Олександрівна 

– менеджер з комунікації громадської 

організації «Калинове гроно» (за згодою) 

Каліновський 

Юрій Васильович 

– начальник служби у справах дітей 

Сумської обласної державної адміністрації 

Кісільов 

Ігор Валерійович 

– начальник 2-го відділу (боротьби з 

торгівлею людьми) управління міграційної 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Сумській області, підполковник 

поліції (за згодою) 

Костенко 

Андріана Миколаївна 

– доцент кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій Сумського 

державного університету, доктор політич-

них наук (за згодою) 

Литвяк 

Алла Володимирівна 

– заступник директора Департаменту 

фінансів Сумської обласної державної 

адміністрації 

Луценко 

Олена Анатоліївна 

– керівник науково-дослідного центру 

гендерної освіти, доцент кафедри 

соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету 

ім. А.С. Макаренка, кандидат філософських 

наук, голова громадської організації 

«Сумський міський гендерний центр» (за 

згодою) 

Мельник 

Ніна Михайлівна 

– координатор-консультант Офісу реформ у 

Сумському регіональному відділенні 

Асоціації міст України (за згодою) 

Полякова 

Ольга Михайлівна 

– голова громадської організації «Ліга 

сучасних жінок» (за згодою) 

Поляничко 

Анжела Олександрівна 

– завідувач кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, доцент (за згодою) 

Пономаренко 

Людмила Іванівна 

– сімейний радник Сумщини (за згодою) 

Резніченко 

Ольга Борисівна 

– заступник начальника управління – 

начальник відділу у справах молоді 

управління молоді та спорту Сумської 

обласної державної адміністрації 
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Роженко 

Юлія Володимирівна 

– тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника сектору зав’язків з громад-

ськістю управління патрульної поліції в 

Сумській області, капітан поліції (за 

згодою) 

Савельєва 

Юлія Михайлівна 

– старший викладач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій 

Сумського державного університету, 

фахівець Гендерного ресурсного центру, 

кандидат філософських наук, радник 

голови Сумської обласної державної 

адміністрації на громадських засадах з 

питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання 

та протидії насильству за ознакою статі (за 

згодою) 

Сахно 

Крістіна Сергіївна 

– заступник голови Сумської обласної 

громадської організації «СМАЙЛ» (за 

згодою) 

Світайло 

Ніна Дмитрівна 

 

– керівник Координаційного центру 

гуманітарної політики Сумського держав-

ного університету, кандидат філософських 

наук (за згодою) 

Сидорова 

Оксана Іванівна 

 

– начальник відділу організації профорієнта-

ції Сумського обласного центру зайнятості 

(за згодою) 

Сітало 

Жанна Петрівна 

– директор комунальної установи Сумської 

обласної ради «Соціальний гуртожиток для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування» (за згодою) 

Шевченко 

Тетяна Юріївна 

– директор Сумського обласного центру 

соціальних служб 

 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту населення Михайло ДУБРОВСЬКИЙ 

 


