
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  42-ОД 

 

№  175-ОД 

Про внесення змін до розпоря-

дження голови Сумської обла-

сної державної адміністрації від 

02.01.2020 № 3-ОД 

 

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

адміністрації», пункту 15-1 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та 

утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001, Регламенту 

Сумської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД 

«Про затвердження Регламенту Сумської обласної  державної  адміністрації» (зі 

змінами), у зв’язку із кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу аудиторського комітету Сумської обласної 

державної адміністрації, утвореного розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 02.01.2020 № 3-ОД «Про утворення аудиторського 

комітету Сумської обласної державної адміністрації» (далі – Комітет), 

виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Сумської обласної державної адміністрації Кальченка І.В. 

 

 

Голова       Василь ХОМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

02 січня 2020 року № 3-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

22 січня 2021 року № 42-ОД) 
 

 

 
СКЛАД 

аудиторського комітету Сумської обласної 

державної адміністрації 

 
Кальченко 

Ігор Володимирович 

 

− керівник апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, голова комітету 

 

Марченко  

Олександр Олександрович 

 

 

− головний спеціаліст юридичного відділу 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації, секретар комітету  

 

Зайцев  

Олександр Васильович 

 

− доцент кафедри фінансів і підприємництва 

Сумського державного університету (за 

згодою) 

 

Калайдова  

Світлана Анатоліївна  

 

− начальник юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

Макаренко  

Інна Олександрівна  

 

− доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

оподаткування Сумського державного 

університету (за згодою) 

 

Макаренко  

Тетяна Миколаївна  

 

− заступник начальника відділу фінансового 

забезпечення апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

Хамуленко  

Олександра Сергіївна  

 

− начальник відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

Шевелєва  

Світлана Іванівна 

− головний державний фінансовий інспектор  

відділу контролю в галузі, оборони, 
ттттттттттттттт 
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 правоохоронних  органах  та  органах   влади  

Управління Північно-східного офісу Держ-

аудитслужби в Сумській області (за згодою) 

 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Начальник відділу  

внутрішнього аудиту  Денис ЮЖАКОВ 


