
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

21.09.2020                                                                                                   №  477-ОД 

 

 

Про   внесення  змін   до   розпо- 

рядження      голови     Сумської  

обласної  державної  адміністра- 

ції   від  21.05.2020  №  216-ОД 

 

 Відповідно до статей 6, 13, 25 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Указу Президента України від 16 січня 2020 року  №  13/2020 

«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки 

проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2020 році» (зі змінами), у звʼязку із кадровими 

змінами: 

 Внести зміни до складу Сумської обласної призовної комісії, утвореної 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації                  

від 21.05.2020 № 216-ОД «Про призов громадян України на строкову військову 

службу в Сумській області  у 2020 році», виклавши його у новій редакції 

(додається). 

 

  

Голова                                                                                       Роман ГРИЩЕНКО 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської  обласної державної 

адміністрації 

21 травня 2020 року № 216-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

21 вересня 2020 року № 477-ОД) 

 

СКЛАД 

Сумської обласної призовної комісії 

 

Банніков 

Сергій Володимирович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 

Кирʼян  

Сергій Анатолійовтч 

– тимчасово виконуючий обовʼязки військового  

комісара Сумського обласного військового 

комісаріату, заступник голови комісії  (за згодою) 

Редько 

Геннадій Георгійович 

 

 

 

Бутенко 

Сергій Павлович  

Гробова  

Вікторія Павлівна  

- директор Департаменту освіти і науки  Сумської 

обласної державної адміністрації  

Онопко 

Юрій Вʼячеславович 

– 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

– 

 

головний спеціаліст відділу оборонної роботи та з 

управління персоналом управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації,  секретар 

комісії 

    начальник   управління    охорони    здоров’я 

Сумської   обласної державної адміністрації 

директор Департаменту освіти і науки  Сумської 

обласної державної адміністрації 

заступник військового комісара – начальник відділу 

комплектування та призову (підготовки до 

військової служби) Сумського обласного 

військового комісаріату (за згодою) 

Тимошенко 

Віталій Миколайович 

 

Худенко 

Микола Миколайович 

 

 

Керівник апарату                                                               

 

– 

 

 

– 

 

начальник управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Сумської обласної 

державної адміністрації 

заступник начальника Головного управління 

Національної поліції в Сумській області (за згодою) 

 

                                               

                                               Ігор КАЛЬЧЕНКО 

Начальник управління взаємодії 

з правоохоронними органами та 

оборонної роботи                                                               Віталій ТИМОШЕНКО 


