
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

16.08.2021                                                                                                 №  520-ОД 

 

 

Про утворення обласної комісії 

з призначення іменних стипен-

дій голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

Відповідно до статей 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункту 22 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу 

освіту», пункту 25 частини першої статті 54 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», Положення про порядок призначення іменних стипендій 

голови Сумської обласної державної адміністрації для студентів закладів вищої 

та фахової передвищої освіти, затвердженого розпорядженням голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 12.07.2021 № 460-ОД «Про затвердження 

Положення про порядок призначення іменних стипендій голови Сумської 

обласної державної адміністрації для студентів закладів вищої та фахової 

передвищої освіти», зареєстрованого в Північно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 20.07.2021 за № 93/346, з метою 

морального й матеріального заохочення здобуття вищої та фахової передвищої 

освіти, підтримки обдарованих студентів: 

1. Утворити обласну комісію з призначення іменних стипендій голови 

Сумської обласної державної адміністрації для студентів закладів вищої та 

фахової передвищої освіти та затвердити її склад, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 09.09.2020 № 445-ОД «Про 

утворення обласної комісії з призначення іменних стипендій голови обласної 

державної адміністрації», від 22.01.2021 № 35-ОД «Про внесення змін  

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 09.09.2020 № 445-ОД». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Медвідь В.Ю. 

 

 

Голова   Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

16 серпня 2021 року № 520-ОД 

 

 

СКЛАД 

обласної комісії з призначення іменних стипендій голови Сумської 

обласної державної адміністрації для студентів закладів вищої та 

фахової передвищої освіти 

 
Медвідь  
Вікторія Юріївна 

– заступник голови Сумської обласної 
державної адміністрації, голова комісії 
 

Гробова 
Вікторія Павлівна 
 

– директор Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації, 
заступник голови комісії 
 

Каменська  
Ірина Василівна 

– головний спеціаліст відділу професійної, 
вищої освіти, наукової роботи та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації, 
секретар комісії 
 

Антиков 
Микола Миколайович 
 

– директор Машинобудівного коледжу 
Сумського державного університету (за 
згодою) 
 

Данько  
Юрій Іванович 

– проректор з наукової роботи Сумського 
національного аграрного університету (за 
згодою) 
 

Жмайлов  
Валерій Миколайович 

– проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи Сумського національного 
аграрного університету (за згодою) 
 

Ковалевський  
Микита Миколайович 

– студент Сумського державного університету 
(за згодою) 
 

Король  
Олена Вікторівна 

– проректор з науково-педагогічної роботи та 
організації позанавчальної діяльності Сумсь-
кого державного університету (за згодою) 
 

Курок 
Олександр Іванович 

– ректор Глухівського національного педаго-
гічного університету імені Олександра 
Довженка (за згодою) 
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Лянной 
Юрій Олегович 

– ректор Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (за 
згодою) 
 

Осадчий 
Сергій Васильович 

– голова Сумської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України (за згодою) 
 

Харламов  
Юрій Іванович 

– заступник директора Департаменту – 
начальник управління професійної, вищої 
освіти, наукової роботи та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту освіти 

і науки  Вікторія ГРОБОВА 


