
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

13.09.2021                                                                                                 №  558-ОД 
 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції від 11.05.2021 № 290-ОД 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статті 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Положення про колегію Сумської обласної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 10.02.2016 № 56-ОД «Про затвердження 

Положення про колегію Сумської обласної державної адміністрації» 

(зі змінами), у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 11.05.2021 № 290-ОД «Про колегію Сумської обласної 

державної адміністрації», виклавши склад колегії Сумської обласної державної 

адміністрації у новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 12.07.2021 № 458-ОД  

«Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 11.05.2021 № 290-ОД». 

 

 

 

Голова           Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської   обласної державної 

адміністрації 

11 травня 2021 року № 290-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської   обласної 

державної адміністрації 

13 вересня 2021 року № 558-ОД) 

 

 

 
СКЛАД 

колегії Сумської обласної державної адміністрації 
 

Живицький 

Дмитро Олексійович 
– голова Сумської обласної державної 

адміністрації, голова колегії 
 

Кальченко 

Ігор Володимирович 
– керівник апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар колегії 
 

Анохін 

Олександр Дмитрович  
– начальник Головного управління Націо-

нальної поліції в Сумській області (за  

згодою) 
 

Бордюгов 

Микола Володимирович 

 

– начальник Відділу у Сумській області 

Міністерства у справах ветеранів України 

(за згодою) 
 

Волик 

Геннадій Борисович 

 

– начальник Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у 

Сумській області (за згодою) 
 

Григоренко 

Руслан Володимирович 
– начальник Управління Служби безпеки 

України в Сумській області (за згодою) 
 

Дашутін 

Григорій Петрович 
– голова Сумського обласного об’єднання 

організацій роботодавців (за згодою) 
 

Євдокимова 

Тетяна Олександрівна 
– голова Сумської обласної ради професійних 

спілок (за згодою)  
 

Карпуша 

Василь Данилович 
– ректор Сумського державного університету 

(за згодою) 
 

Кіяшко 

Наталія Володимирівна 
– начальник Головного управління ДПС у 

Сумській області (за згодою) 
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Клименчуков 

Олег Володимирович 

– заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Ладика 

Володимир Іванович 

– ректор Сумського національного аграрного 

університету (за згодою) 
 

Лисенко 

Олександр Миколайович 
 

– Сумський міський голова (за згодою) 

Лянной 

Юрій Олегович 

– ректор Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка (за згодою) 
 

Медвідь 

Вікторія Юріївна 

– заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Печененко 

Вячеслав Петрович 
 

Савченко 

Тарас Григорович 

– 

 
 

– 

заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

перший заступник голови Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Свистун 

Ірина Петрівна 
– начальник Північно-Східного міжрегіональ-

ного управління Міністерства юстиції 

(м. Суми) (за згодою) 
 

Сіроштан 

Олексій Олександрович 

 

– військовий комісар Сумського обласного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (за згодою) 
 

Туляков 

Олег Олегович 
– голова громадської ради при Сумській 

обласній державній адміністрації (за 

згодою) 
 

Федорченко  

Віктор Михайлович 
– 

 

голова Сумської обласної ради (за згодою) 

 

 

 

Керівник апарату                    Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Заступник керівника апарату  – 

начальник управління організа-

ційної діяльності апарату 

                   Світлана ЧАУСОВСЬКА 

               

   

 

                            

 

  


