
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

15.12.2020                                                                                                   №  608-ОД 

 

 

Про внесення змін до роз-

порядження голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції від 02.10.2018 № 582-ОД 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 частини першої                 

статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Положення про 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 21.09.2020 № 475-ОД «Про затвердження Положення про 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації»,                   

у зв’язку з кадровими змінами в Департаменті освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації: 

1. Внести зміни до складу колегії Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 02.10.2018 № 582-ОД «Про 

колегію Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації», виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 09.12.2019 № 654-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 02.10.2018 № 582-ОД». 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

голови Сумської обласної  
державної адміністрації                          Сергій ПАХОЛЬЧУК  

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 
 

02 жовтня 2018 року № 582-ОД 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

15 грудня 2020 року № 608-ОД) 

 

 

 

СКЛАД 

колегії Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

 
 

Гробова  

Вікторія Павлівна  

– директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, голова колегії 
 

Харламов  

Юрій Іванович  

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління професійної, вищої освіти, наукової 

роботи та ресурсного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови колегії 
 

Скиртаченко 

Ніна Григорівна 

 

 

 

 

– начальник відділу організаційної роботи, звернень 

громадян та контролю управління професійної, 

вищої освіти, наукової роботи та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, 

секретар колегії 
 

Авдєєва  

Альбіна Володимирівна 

– директор Центру фінансово-економічного                   

моніторингу та технічного забезпечення освітніх 

закладів Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації  
 

Аптерман  

Олександр Йосипович 

– директор Комунального закладу Сумської 

обласної ради Конотопська загальноосвітня сана-

торна школа-інтернат І-ІІ ступенів (за згодою) 
 

Бирченко  

Світлана Леонідівна 

– начальник відділу дошкільної, загальної середньої 

освіти управління дошкільної, загальної середньої 

та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної 

роботи Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 
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Білокобильська  
Любов Борисівна 

– директор Комунального закладу Сумської 
обласної ради «Лебединський педагогічний 
коледж імені А.С. Макаренка» (за згодою) 
 

Данильченко  
Антоніна Миколаївна  

– начальник управління освіти і науки Сумської 
міської ради (за згодою) 
 

Маслов  
Владислав Григорович 

– начальник Сумського обласного відділення (філії) 
Комітету фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України (за згодою) 
 

Нікітін  
Юрій Олександрович 

– ректор комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою) 
 

Осадчий  
Сергій Васильович 

– голова Сумського обласного комітету проф-
спілки працівників освіти і науки (за згодою) 
 

Палкіна  
Світлана Олексіївна 

– директор Державного позашкільного оздоров-
чого закладу санаторного типу «Ровесник»                 
(за згодою) 
 

Попова  
Олена Іванівна 
 

– заступник директора Департаменту – начальник 
управління дошкільної, загальної середньої та 
інклюзивної освіти, позашкільної та виховної 
роботи Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації 
 

Самойленко  
Наталія Юріївна 

– директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області 
(за згодою) 
 

Тихенко  
Володимир Сергійович 

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

Тихенко 
Лариса Володимирівна 
 

– директор комунального закладу Сумської 
обласної ради – обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю (за 
згодою) 
 

Христій  
Юрій Григорович 
 

– директор Державного навчального закладу 
«Білопільське вище професійне училище» (за 
згодою) 

 
 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 
 

Директор Департаменту 

освіти і науки                                                                            Вікторія ГРОБОВА 


