
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  43-ОД 

 

 

Про організацію ліцензування 

господарської діяльності у сфері 

теплопостачання, централізова-

ного водопостачання та центра-

лізованого водовідведення 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України 

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», з метою сприяння реалізації Сумською обласною державною 

адміністрацією повноважень щодо ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 

енергії: 

1. Утворити комісію з попереднього розгляду та опрацювання документів 

для внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з 

питань ліцензування господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової 

енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії (далі – комісія) та 

затвердити її склад, що додається. 

2. Затвердити Положення про комісію з попереднього розгляду та 

опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської обласної 

державної адміністрації з питань ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 
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виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними 

і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 

енергії (додається). 

3. Обов’язки з організаційно-технічного забезпечення діяльності комісії 

покласти на Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 24.06.2020 № 282-ОД «Про 

утворення ліцензійної комісії з визначення спроможності суб’єктів 

господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової 

енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії», від 17.07.2020 № 323-ОД 

«Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 24.06.2020 № 282-ОД». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Пахольчука С.І. 

 
 

Голова   Василь ХОМА 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації 

            22 січня 2021 року № 43-ОД 

 

 

СКЛАД 

комісії з попереднього розгляду та опрацювання документів для внесення 

пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з питань 

ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії (крім 

теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 

установках), транспортування теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 

енергії 

 
Пахольчук 

Сергій Іванович 

– заступник голови Сумської обласної держав-

ної адміністрації, голова комісії 

Луговий 

Сергій Сергійович 

– директор Департаменту житлово-комуналь-

ного господарства та енергоефективності 

Сумської обласної державної адміністрації, 

заступник голови комісії 

Голуб 

Алла Володимирівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Департа-

менту житлово-комунального господарства  

та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар комісії 

Ворожко 
Анатолій Іванович 

– заступник директора – начальник управління 

систем життєзабезпечення та енерго-

ефективності Департаменту житлово-

комунального господарства та енергоефек-

тивності Сумської обласної державної 

адміністрації 

Мартиненко 
Володимир Михайлович 
 

– начальник відділу організації будівництва 

управління технічного нагляду та організації 

будівництва Департаменту капітального 

будівництва  Сумської обласної державної 

адміністрації 

Романенко 

Валерій Іванович 

– представник громадської організації 

«Асоціація сприяння самоорганізації 

населення «Сумщина» (за згодою) 
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Сотник 

Микола Іванович 

– доцент  кафедри прикладної  гідроаеромеха-

ніки, виконуючий обов’язки директора 

Науково-дослідного інституту енергоефек-

тивних технологій Сумського державного 

університету (за згодою) 

Часовських 

Аркадій Юрійович 

– начальник відділу розвитку житлово-

комунального господарства управління 

житлового фонду, благоустрою та економіч-

ного моніторингу Департаменту житлово-

комунального господарства та енергоефек-

тивності Сумської обласної державної 

адміністрації 

Янішевський 

Юрій Вікторович 

– начальник відділу систем життєзабезпечен-

ня та технічного розвитку управління систем   

життєзабезпечення та енергоефективності  

Департаменту житлово-комунального госпо-

дарства та енергоефективності Сумської 

обласної державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату        Ігор КАЛЬЧЕНКО  

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                 Сергій ЛУГОВИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації 

                                                                               22 січня 2021 року № 43-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з попереднього розгляду та опрацювання документів для 

внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з 

питань ліцензування господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової 

енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 

установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії 

 
1. Загальні положення 

Комісія з попереднього розгляду та опрацювання документів для 

внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з питань 

ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії (крім теплової 

енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової енергії (далі – комісія) є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення реалізації 

повноважень Сумської обласної державної адміністрації як органу 

ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання, 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – 

види господарської діяльності). 

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими 

законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, 

розпорядчими документами Сумської обласної державної адміністрації та цим 

Положенням. 

 

2. Основні завдання та функції 

1. Комісія забезпечує: 

розгляд заяв з документами, подання яких до органу ліцензування 

передбачено законом; 

надання пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації або 

особі, яка виконує його обов’язки, щодо прийняття рішення про залишення 
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заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, 

переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, 

відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю 

або частково, розширення або звуження провадження виду господарської 

діяльності ліцензіатом, видачу інших документів, визначених законом, що 

стосуються повноважень органу ліцензування. 
2. Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за достовірність 

інформації, зазначеної у поданих ними заявах та документах, відповідно до 
чинного законодавства. 

 

3. Права та обов’язки 

Комісія у разі необхідності для розгляду і вирішення питань, що належать 

до її компетенції, має право залучати до своєї роботи науковців, представників 

громадськості, інших фахівців у галузі теплопостачання, централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення. 

 

4. Склад та організація роботи 

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів комісії. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням 

голови Сумської обласної державної адміністрації. 

До складу комісії включаються представники громадськості за згодою. 

Представники громадськості включаються строком на два роки. 

Організаційною формою роботи комісії є засідання. 

Засідання комісії вважається правоможним, якщо в його роботі бере 

участь більше половини від затвердженого складу комісії. Засідання комісії є 

відкритими. 

Голова комісії скликає засідання та головує на засіданні. У разі 

відсутності голови комісії, його обов’язки виконує заступник голови комісії. 

Секретар комісії: 

забезпечує виконання доручень голови комісії, у тому числі щодо 

скликання комісії та формування порядку денного засідань комісії; 

здійснює організаційне забезпечення роботи комісії; 

готує матеріали до засідань комісії; 

веде протокол засідань комісії; 

забезпечує підготовку проєкту розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензії або 

відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії 

повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, 

анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження виду 

господарської діяльності ліцензіатом з урахуванням наданих комісією 

пропозицій. 

Член комісії: 

ознайомлюється з матеріалами, що надійшли на розгляд комісії; 

може надавати пропозиції та/або зауваження під час засідання комісії; 
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бере участь у прийнятті комісією рішень у порядку, встановленому цим 

Положенням; 

дотримується принципів законності, об’єктивності та неупередженості 

під час виконання своїх повноважень як члена комісії. 
Засідання комісії проводяться з урахуванням строків, передбачених 

чинним законодавством, що регламентує ліцензійну діяльність в Україні. 
Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування простою 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. При рівному розподілі 
голосів вирішальним є голос головуючого. 

Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час 
виконання своїх повноважень як членів комісії. 

У разі наявності конфлікту інтересів члена комісії під час прийняття 
комісією рішення, яке стосується конкретного суб’єкта господарювання, такий 
член комісії повинен повідомити комісію про наявність зазначеного конфлікту 
інтересів перед початком розгляду заяв та документів, що стосуються такого 
суб’єкта господарювання, про що зазначається у протоколі засідання комісії. 

Член комісії, який повідомив комісію про конфлікт інтересів, не бере 

участі в голосуванні під час прийняття комісією рішення, що стосується 

відповідного суб’єкта господарювання. 

Рішення комісії оформлюється протоколом, що готується секретарем 

комісії протягом робочого дня, у який було проведено засідання комісії. 

Протокол підписується головуючим та секретарем комісії, а також на звороті 

кожної сторінки головуючим, секретарем та всіма членами комісії, які присутні 

на засіданні. 

Протокол комісії є підставою для прийняття рішення про залишення 

заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, 

переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, 

відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю 

або частково, розширення або звуження виду господарської діяльності. 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                 Сергій ЛУГОВИЙ  


