
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  40-ОД 

 
 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської  

обласної державної адміністра-

ції від 01.12.2016 № 610-ОД 
 

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

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

належної організації надання підтримки громадським організаціям учасників 

бойових дій на території інших держав та членів їх сімей, у зв’язку з кадровими 

змінами: 

1. Внести зміни до складу координаційної ради з питань взаємодії з 

громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав 

та членів їх сімей у Сумській області, утвореної розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 01.12.2016 № 610-ОД «Про 

координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників 

бойових дій на території інших держав» (далі – координаційна рада), виклавши 

його в новій редакції (додається). 

2. Внести зміни до пункту 4 розділу 4 Положення про координаційну 

раду, виклавши його в такій редакції: 

«4. До складу координаційної ради входять представники органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій учасників бойових дій на території інших держав та членів їх 

сімей.». 

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  
 

01 грудня 2016 року № 610-ОД 
 

(у редакції розпорядження  

голови Сумської обласної  

державної адміністрації 

22 січня 2021 року № 40-ОД) 
 

СКЛАД  

координаційної ради з питань взаємодії з громадськими організаціями 

учасників бойових дій на території інших держав та членів їх сімей 

у Сумській області 
 

Максименко  

Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова координаційної ради 
 

Дубровський  

Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови координаційної 

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 

координаційної ради 
 

Бордюгов 

Микола Володимирович 

– начальник Відділу у Сумській області 

Міністерства у справах ветеранів України (за 

згодою) 
 

Бутенко  

Сергій Павлович 

– начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Грицик  

Євген Миколайович 

– начальник Головного управління Держ-

геокадастру у Сумській області (за згодою) 
 

Дубровський  

Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Дудченко  

Володимир Васильович 

– директор Департаменту розвитку інфра-

структури Сумської обласної державної 

адміністрації 

Сіроштан 

Олексій Олександрович  

– військовий комісар Сумського обласного 

військового комісаріату (за згодою) 
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Калайдова  

Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Линник  

Анатолій Іванович 

– голова Сумської обласної організації Українсь-

кої спілки ветеранів Афганістану («СОВЕАФ») 

(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 
 

Пилипенко  

Сергій Іванович 

– голова громадської організації «Сумська 

обласна асоціація ветеранів та інвалідів 

Афганістану» (за згодою) 
 

Тимошенко 

Віталій Миколайович 

 

– начальник управління взаємодії з право-

охоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Шиман 

Дмитро Леонідович 

– голова обласного відокремленого підрозділу 

Всеукраїнської громадської організації «Ніхто 

крім нас» (за згодою) 
 

 

 

Керівник апарату            Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення          Михайло ДУБРОВСЬКИЙ 


