
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

19.08.2020                                                                                                №  419-ОД 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адмініст-

рації від 30.10.2017 № 626-ОД 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу комісії з добору земельних ділянок (об’єктів 

землеустрою) державної власності, у тому числі з розташованими на них 

водними об’єктами, та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні 

торги окремими лотами, утвореної розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 30.10.2017 № 626-ОД «Про утворення комісії  

з добору земельних ділянок (об’єктів землеустрою) державної власності, у тому 

числі з розташованими на них водними об’єктами, та/або прав на них, які 

можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами» (зі змінами), 

виклавши його в новій редакції (додається). 

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

обласної державної адміністрації від 18.06.2020 № 265-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 30.10.2017 № 626-ОД». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

  
Голова  Роман ГРИЩЕНКО 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

30 жовтня 2017 року № 626-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

19 серпня 2020 року № 419-ОД) 

 
 

СКЛАД 

комісії з добору земельних ділянок (об’єктів землеустрою) державної 

власності, у тому числі з розташованими на них водними об’єктами, та/або 

прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами 

 

Максименко  

Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 
    

Маслак  

Олександр Миколайович 

– директор Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови комісії 
   

Капустян  

Марина Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу з питань земельних 

відносин та використання водних об’єктів 

управління організації виробництва та 

маркетингу агропродукції Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар комісії 
   

Афанасієва 

Світлана Вікторівна  

– начальник відділу водних відносин, басейнової 

взаємодії та техногенно-екологічної безпеки 

Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській 

області (за згодою) 
   

Биков  

Володимир Борисович 

– директор Департаменту містобудування та 

архітектури Сумської обласної державної 

адміністрації 
   

Васенко 

Роман Миколайович 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації 
   

Гришак 

Олександр Вікторович 

– заступник начальника юридичного відділу 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 
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Литвин 

Віталій Миколайович 

– головний спеціаліст відділу державного 

екологічного нагляду (контролю) водних 

ресурсів Державної екологічної інспекції у 

Сумській області (за згодою) 
   

Лящевська  

Світлана Андріївна 

– начальник відділу з питань земельних відносин 

та використання водних об’єктів управління 

організації виробництва та маркетингу 

агропродукції Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації 
   

Мелешко 

Роман Васильович 

– завідувач сектору у Сумській області 

Державного агентства водних ресурсів України 

(за згодою) 
   

Мельник  

Валентина Миколаївна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Депар-

таменту агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації 
   

Остапенко 

Віктор Васильович 

– начальник відділу державної реєстрації об’єктів 

державного земельного кадастру Управління 

Державного земельного кадастру Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області 

(за згодою) 
   

Підопригора  

Віталій Олександрович 

– начальник відділу іхтіології та регулювання 

рибальства Управління державного агентства 

рибного господарства у Сумській області (за 

згодою) 
   

Симоненко  

Ігор Станіславович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління енергетики та заповідної справи 

Департаменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації  
   

Шерстюк 

Микола Миколайович 

– начальник відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) водних ресурсів Державної 

екологічної інспекції у Сумській області (за 

згодою) 

 

 

Керівник апарату  

 
 

Ігор КАЛЬЧЕНКО 

Директор Департаменту  

агропромислового розвитку  

 

Олександр МАСЛАК 
 


