
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

25.01.2021                                                                                                   №  47-ОД 

 
 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

від 17.09.2012 № 373-ОД 

 

Відповідно до статей 6, 13, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про звернення громадян», у зв’язку з 

кадровими змінами: 

1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 17.09.2012 № 373-ОД «Про обласну постійно діючу комісію з 

питань розгляду звернень громадян» такі зміни: 

1) викласти склад обласної постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян у новій редакції (додається); 

2) у Положенні про обласну постійно діючу комісію з питань розгляду 

звернень громадян абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції: 

«Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря 

та членів комісії, які діють на громадських засадах. Секретарем комісії за 

посадою є головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату 

Сумської обласної державної адміністрації». 

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  

17 вересня 2012 року № 373-ОД 

(у редакції розпорядження  

голови Сумської обласної  

державної адміністрації 

                   25 січня 2021 року № 47-ОД) 

 
СКЛАД 

обласної постійно діючої комісії  

з питань розгляду звернень громадян 
 

Хома 
Василь Васильович 

– голова Сумської обласної державної 
адміністрації, голова комісії 
 

Кальченко 
Ігор Володимирович 

– керівник апарату Сумської обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
комісії 
 

Лебідь  
Наталія Вікторівна 
 
 
 

– начальник відділу роботи із зверненнями 
громадян апарату Сумської обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
комісії 
 

Горощенко  
Марина Олександрівна 
 

– головний спеціаліст відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату Сумської 
обласної державної адміністрації, секретар 
комісії 
 

Гладенко 
Наталія Миколаївна 

– начальник відділу документального 
забезпечення Головного управління Наці-
ональної поліції в Сумській області (за 
згодою) 
 

Данильченко 
Ірина Миколаївна 
 

– перший заступник начальника Північно-
Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми) (за згодою) 
 

Калайдова 
Світлана Анатоліївна 

– 
 

начальник юридичного відділу апарату 
Сумської обласної державної адміністрації 
 

Малікова 

Віта Іванівна 

 

– начальник юридичного управління 

Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області (за згодою) 



Тимошенко  
Віталій Миколайович  

– начальник управління взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної 
роботи Сумської обласної державної 
адміністрації   
 

Федорченко 
Віктор Михайлович 

 
 

–  голова Сумської обласної ради (за згодою) 
 
 

Хамуленко 

Олександра Сергіївна 

– начальник відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції Сумської обласної 

державної адміністрації  

 

 
 

Керівник апарату                                                             Ігор КАЛЬЧЕНКО

  

 

Начальник відділу роботи із  

зверненнями громадян апарату  Наталія ЛЕБІДЬ 
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