
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

12.01.2021                                                                                                   №  4-ОД 

 

 

Про перевірку здатності запас-

них пунктів управління Сумсь-

кої обласної державної адмі-

ністрації  до  використання за 

призначенням 

 

 

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

адміністрації», Порядку створення та утримання  запасних пунктів управління, 

затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 26 вересня 2018 р. 

№ 786-*18, Інструкції з експлуатації запасних пунктів управління в мирний час, 

затвердженої наказом Міністерства оборони України від 15.06.2020 № 9/ДСК, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2020 року за             

№ 814/35097, з метою перевірки здатності запасних пунктів управління 

Сумської обласної державної адміністрації до використання за призначенням:  

 1. Утворити комісію для проведення перевірки здатності запасних пунктів 

управління Сумської обласної державної адміністрації до використання за 

призначенням (далі – комісія) та затвердити її персональний склад, що 

додається. 

2. Комісії до 18.01.2021 здійснити перевірку здатності запасних пунктів 

управління Сумської обласної державної адміністрації до використання за 

призначенням. 

3. Голові комісії надати до 20.01.2021 голові Сумської обласної державної 

адміністрації на затвердження акти перевірки здатності запасних пунктів 

управління Сумської обласної державної адміністрації до використання за 

призначенням. 

 4. Сектору з питань мобілізаційної роботи апарату Сумської обласної 

державної адміністрації: 

1) забезпечити проведення перевірки здатності запасних пунктів 

управління Сумської обласної державної адміністрації до використання за 

призначенням; 
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2) направити до 25.01.2021 акти перевірки здатності запасних пунктів 

управління Сумської обласної державної адміністрації до використання за 

призначенням до Кабінету Міністрів України через Об’єкт № 1.  

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

  
 
Голова                                                   Василь ХОМА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації   

12 січня 2021 року № 4-ОД 

 

  

 

СКЛАД 

комісії для перевірки здатності запасних пунктів управління Сумської 

обласної державної адміністрації до використання за призначенням 

 

Милаш 

Олександр Миколайович  
 директор Департаменту цивільного захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 

Марченко 

Сергій Юрійович 
 завідувач сектору з питань мобілізаційної 

роботи апарату Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови комісії 

Харченко  

Сергій Віталійович  

 

 головний спеціаліст сектору з питань мобілі-

заційної роботи апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар комісії 

Коськова 

Тетяна Павлівна 
 заступник директора Департаменту – начальник 

управління оперативно-чергової служби, зв’язку 

та оповіщення управління оперативно-чергової 

служби, зв’язку, оповіщення та захисту насе-

лення і територій Департаменту цивільного 

захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації 

Чеховський 

Віктор Володимирович 

 

 заступник начальника управління – начальник 

відділу оперативно-чергової служби, зв’язку та 

оповіщення управління оперативно-чергової 

служби, зв’язку, оповіщення та захисту насе- 

лення і територій Департаменту цивільного 

захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Завідувач сектору з питань  

мобілізаційної роботи апарату               Сергій МАРЧЕНКО 


