
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

24.12.2020                                                                                                   №  653-ОД 

 

Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської обла-

сної державної адміністрації                      

від 20.04.2015 № 217-ОД 
    

 

Відповідно до статей 2, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. 

№ 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 17.04.2015 № 74 «Про затвердження примірного 

Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

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

1. Внести зміни до складу регіональної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, утвореної розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 20.04.2015 № 217-ОД «Про 

утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку» (далі – регіональна комісія), 

виклавши його у новій редакції, що додається. 

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

обласної державної адміністрації від 04.09.2020 № 440-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 20.04.2015 № 217-ОД». 

 

 

Тимчасово виконуючий 

обов’язки голови             Сергій ПАХОЛЬЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

20 квітня 2015 року № 217-ОД 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

24 грудня 2020 року № 653-ОД) 

         

 

 

СКЛАД 

регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

 фонду регіонального розвитку 

 

Максименко  

Віталій Олександрович 
̶ заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова регіональної 

комісії 
   

Войтенко  

Микола Григорович 
̶ депутат Сумської обласної ради, заступник 

голови регіональної комісії  (за згодою) 

   

Васенко  

Роман Миколайович 
̶ виконуючий обов’язки директора 

Департаменту економічного розвитку і 

торгівлі Сумської обласної державної 

адміністрації, секретар регіональної комісії 

   

Баня  

Микита Віталійович 

̶ депутат  Сумської  обласної  ради (за 

згодою) 
   

Дериземля  

Володимир Миколайович 
̶ виконавчий директор Сумського 

регіонального відділення Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» (за згодою) 

   

Калайдова  

Світлана Анатоліївна 
̶ начальник юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 

   

Лаврик  

Віра Іванівна 
̶ депутат  Сумської  обласної  ради (за 

згодою) 
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Мотречко 

Віра Володимирівна 

̶ депутат  Сумської  обласної  ради (за 

згодою) 

 

Петрушенко  

Юрій Миколайович 

 

̶ голова правління громадської організації 

«Рада молодих вчених» (за згодою) 

 

Походня  

Євген Іванович 

̶ начальник управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної адміністрації  

 

Туляков  

Олег Олегович 

 

̶ 

 

голова правління громадської організації 

«Фонд регіональних досліджень» (за 

згодою) 

   

Федина 

Олексій Миколайович  
̶ член громадської організації «Молодіжна 

правозахисна агенція» (за згодою) 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

керівника апарату                                                        Світлана ЧАУСОВСЬКА  

 

Виконуючий обов’язки директора 

Департаменту економічного  

розвитку і торгівлі                                                        Роман ВАСЕНКО 


