
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  44-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпоряд- 

ження голови Сумської  облас-

ної державної адміністрації від 

13.10.2015 № 482-ОД  

 

 

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

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 6, 19 Кодексу 

цивільного захисту України, Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.  

№ 409, у зв’язку із змінами у структурі Сумської обласної державної 

адміністрації: 

1. Внести зміни до посадового складу Сумської обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, утвореної 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 

13.10.2015 № 482-ОД  «Про Сумську обласну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», виклавши його у новій редакції 

(додається). 

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

обласної державної адміністрації від 08.02.2019 № 87-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації               

від 13.10.2015 № 482-ОД». 

 

 

Голова         Василь ХОМА



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації                 

13 жовтня 2015 року № 482-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

22 січня 2021 року № 44-ОД)                         

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

1. Голова Сумської обласної державної адміністрації, голова комісії. 

2. Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, перший 

заступник голови комісії. 

3. Директор Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації, заступник голови комісії. 

4. Заступник директора Департаменту – начальник управління 

планування та запобігання надзвичайним ситуаціям Департаменту цивільного 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, заступник 

голови комісії. 

5. Начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Департаменту 

цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, 

відповідальний секретар комісії. 

6. Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації. 

7. Директор Департаменту фінансів Сумської обласної державної 

адміністрації. 

8. Директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації. 

9. Директор Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської 

обласної державної адміністрації. 

10. Директор Департаменту житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації. 

11. Директор Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної 

державної адміністрації. 

12. Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації. 

13. Начальник управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації. 

14. Голова постійної комісії з питань житлово-комунального та 

дорожнього господарства, будівництва, архітектури, надзвичайних ситуацій, 

енергоефективності та енергозбереження Сумської обласної ради (за згодою). 
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15. Перший заступник начальника Управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за згодою). 

16. Начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології (за 

згодою). 

17. Військовий комісар Сумського обласного військового комісаріату (за 

згодою). 

18. Перший заступник начальника управління Служби безпеки України в 

Сумській області (за згодою). 

19. Заступник начальника Головного управління Національної поліції в 

Сумській області (за згодою).  

20. Начальник управління патрульної поліції в Сумській області 

Департаменту патрульної поліції (за згодою). 

21. Начальник управління Держпраці у Сумській області (за згодою). 

22. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області (за згодою). 

23. Директор Сумського обласного лабораторного центру Міністерства 

охорони здоров’я України (за згодою). 

24. Начальник Державної екологічної інспекції у Сумській області (за 

згодою). 

25. Начальник Служби автомобільних доріг у Сумській області (за 

згодою). 

26. Начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області 

(за згодою). 

27. Заступник начальника Сумського обласного управління лісового та 

мисливського господарства (за згодою). 

28. Перший заступник генерального директора обласного комунального 

агролісо-господарського підприємства «Сумиоблагроліс» (за згодою). 

29. Директор Дочірнього підприємства «Сумський облавтодор» 

Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія 

«Автомобільні дороги України»» (за згодою). 

30. Директор Сумської філії Публічного акціонерного товариства «Укр-

телеком» (за згодою). 

31. Директор технічний Акціонерного товариства «Сумиобленерго»       

(за згодою). 

32. Головний інженер управління експлуатації Акціонерного товариства 

«Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» (за згодою). 

 

 

Керівник апарату             Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту 

цивільного захисту населення            Олександр МИЛАШ 


