
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  45-ОД 

 

 

Про комісію Сумської обласної державної адміністрації з призначення  

стипендій голови обласної державної адміністрації обдарованим учням –      

переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань у 2021 році 

 

 

 Відповідно до частини першої статті 6, статті 9, статті 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 Положення про призначення 

стипендій голови обласної державної адміністрації обдарованим учням –

переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань, затвердженого 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації                             

від 14.12.2009 № 696, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 

Сумській області 4 січня 2010 року за № 1/1119, з метою відбору кандидатів 

для отримання стипендій: 

1. Утворити комісію Сумської обласної державної адміністрації з 

призначення стипендій голови обласної державної адміністрації обдарованим 

учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань                                

у 2021 році та затвердити її склад (додається).  

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

обласної державної адміністрації від 27.12.2019 № 721-ОД «Про комісію 

Сумської обласної державної адміністрації з призначення  стипендій голови 

обласної державної адміністрації обдарованим учням – переможцям олімпіад, 

турнірів, конкурсів, спортивних змагань у 2020 році». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова       Василь ХОМА



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

22 січня 2021 року № 45-ОД 

 

 

СКЛАД 

комісії Сумської обласної державної адміністрації  

з призначення стипендій голови обласної державної адміністрації  

обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів,   

спортивних змагань у 2021 році 

 

Максименко  

Віталій Олександрович 
 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 

Гробова 

Вікторія Павлівна 

 

– директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, заступник 

голови комісії 
 

Бирченко  

Світлана Леонідівна 

– начальник відділу дошкільної, загальної середньої 

освіти Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, секретар комісії 
 

Авдєєва 

Альбіна Володимирівна 

 

– директор Центру фінансово-економічного 

моніторингу та технічного забезпечення освітніх 

закладів Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Маслов  

Владислав  Григорович 

– начальник обласного відділення філії Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України (за згодою) 
 

Нікітін 

Юрій Олександрович 

– ректор комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою) 
 

Осадчий  

Сергій Васильович  

– голова обласного комітету профспілки 

працівників освіти і науки (за згодою) 
 

Тихенко  

Володимир Сергійович 

– начальник відділу професійної, вищої освіти та 

наукової роботи Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Тихенко  

Лариса Володимирівна 

– директор комунального закладу Сумської 

обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи  з талановитою молоддю (за 

згодою) 
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Харламов 

Юрій Іванович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління професійної, вищої освіти, наукової 

роботи та ресурсного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Шаповал  

Марина Миколаївна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’яз- 

ки      директора    Департаменту  

освіти і науки        Юрій ХАРЛАМОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


