
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

16.06.2021                                                                                                 №  415-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції від 28.09.2020 № 493-ОД 

 

 

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

державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 

2018 р. № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», з метою 

реалізації проекту Міністерства розвитку громад та територій України та ООН 

Жінки «Посилення ґендерної рівності та розширення прав та можливостей 

жінок шляхом проведення реформи децентралізації в Україні», у зв’язку з 

кадровими змінами: 

1. Внести зміни до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 28.09.2020 № 493-ОД «Про утворення робочої групи для 

впровадження проекту Міністерства розвитку громад та територій України та 

ООН Жінки «Посилення ґендерної рівності та розширення прав та 

можливостей жінок шляхом проведення реформи децентралізації в Україні», 

виклавши склад робочої групи для впровадження проекту Міністерства 

розвитку громад та територій України та ООН Жінки «Посилення ґендерної 

рівності та розширення прав та можливостей жінок шляхом проведення 

реформи децентралізації в Україні» у новій редакції (додається). 

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

обласної державної адміністрації від 15.02.2021 № 84-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 28.09.2020 № 493-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 

28 вересня 2020 року № 493-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної  

державної адміністрації 

16 червня 2021 року № 415-ОД) 

 

 

 

СКЛАД 

робочої групи для впровадження проекту Міністерства розвитку громад та 

територій України та ООН Жінки «Посилення ґендерної рівності та 

розширення прав та можливостей жінок шляхом проведення реформи 

децентралізації в Україні» 

 

Медвідь 

Вікторія Юріївна 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова робочої групи 

Дубровський 

Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови робочої групи 

Розгон 

Руслан Миколайович 

– завідувач сектору сімейної, гендерної політики 

та протидії торгівлі людьми управління 

соціальних гарантій, пільг та компенсацій 

Департаменту соціального захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації, 

секретар робочої групи 

Грицаєнко 

Раїса Василівна 

– заступник начальника відділу культурно-

мистецької діяльності і навчальних закладів 

управління культури Сумської обласної 

державної адміністрації 

Гробова 

Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 

Калайдова 

Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 

Кошеленко 

Наталія Сергіївна 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління фінансів місцевих бюджетів 

Департаменту фінансів Сумської обласної 

державної адміністрації 
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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 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської обласної державної 

адміністрації 

Песоцька 

Тетяна Сергіївна 

– головний спеціаліст управління персоналом 

Департаменту житлово-комунального господар-

ства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації 

Резніченко 

Ольга Борисівна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу у справах молоді управління молоді та 

спорту Сумської обласної державної 

адміністрації 

Тарасенко 

Світлана Вікторівна 

– координатор проекту «Посилення ґендерної 

рівності та розширення прав та можливостей 

жінок шляхом проведення реформи 

децентралізації в Україні» в Сумському регіоні, 

кандидат економічних наук (за згодою) 

Хомета 

Галина Анатоліївна 

– заступник начальника управління охорони 

здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації 

Шумило 

Ірина Іванівна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу регіонального економічного розвитку 

управління регіонального економічного 

розвитку Департаменту економічного розвитку і 

торгівлі Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту населення Михайло ДУБРОВСЬКИЙ 


