
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

15.02.2021                                                                                                   №  83-ОД 

 

 

Про внесення змін до  

складу ради підприємців при 

Сумській обласній державній 

адміністрації 

 

 

 

 Відповідно до частини 1 статті 6, пункту 9 статті 39 Закону України              

«Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 травня 2011 р. № 526 «Про утворення регіональних рад підприємців в 

Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі», у зв’язку зі 

зміною районного поділу Сумської області, з метою актуалізації складу ради 

підприємців при Сумській обласній державній адміністрації: 

1. Внести зміни до складу ради підприємців при Сумській обласній 

державній адміністрації, утвореної розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 06.07.2011 № 473 «Про раду підприємців при 

Сумській обласній державній адміністрації» (зі змінами), виклавши його в 

новій редакції (додається). 

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

обласної державної адміністрації від 09.03.2016 № 106-ОД «Про внесення змін 

до складу ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації». 

 

 

Голова         Василь ХОМА 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

28 квітня 2015 року № 225-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

15 лютого 2021 року № 83-ОД) 

 

 
СКЛАД 

ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації 
 

Коган  

Борис Герцович 

– голова Сумського обласного регіонального 

відділення Спілки підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств України, місто 

Суми, голова ради (за згодою) 

Мосунов  

Богдан Олександрович 

–  голова громадської організації «Молодь та 

підприємництво», директор ТОВ «Здоровий 

стиль життя», фізична особа-підприємець, місто 

Суми, перший заступник голови ради  

(за згодою) 

Михайловський 

Володимир Вікторович 

–  директор ТОВ «Спеціалізоване підприємство 

«Надра», президент Сумського обласного 

благодійного фонду правоохоронних органів 

«Співдружність», місто Суми, заступник голови 

ради (за згодою) 

Бельмас  

Петро Андрійович 

–  фізична особа-підприємець, Роменський район 

(за згодою) 

Белясник  

Василь Іванович 

–  голова ради підприємців при виконавчому 

комітеті Шосткинської міської ради, директор 

ТОВ «Прогноз», місто Шостка (за згодою) 

Бойко  

Сергій Володимирович 

–  фізична особа-підприємець, місто Глухів  

(за згодою) 

Бутенко  

Ірина Павлівна 

–  фізична особа-підприємець, Охтирський район 

(за згодою) 

Галинський  

Дмитро Михайлович 

– перший заступник генерального директора  

ТОВ «Сенсі», місто Суми (за згодою) 
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Голіус 

Микола Степанович 

– директор ТОВ «Голстрім», місто Суми  

(за згодою) 

Григорець  

Ірина Михайлівна 

– структурний директор підрозділу «СК ТАС», 

керівник громадської організації «Клуб ділових 

людей 1000+», місто Суми (за згодою) 

Дериколенко  

Олександр Миколайович 

–  керівник приватної фірми «Спецобладнання», 

місто Суми (за згодою) 

Єлькіна  

Маргарита Борисівна 

–  фізична особа-підприємець, місто Путивль 

(за згодою) 

Зеленський  

Микола Олексійович 

–  директор ТДВ «Племзавод «Михайлівка», Сум-

ський район (за згодою) 

Іванова 

Ольга Вікторівна 

–  директор ПП «Розова Чайка», голова громад-

ської організації «Альтанка», місто Суми 

(за згодою) 

Іченська  

Світлана Анатоліївна 

–  голова Сумської обласної громадської орга-

нізації «Спілка підприємців, орендарів та 

власників Сумської області», директор ТОВ 

«Консалтинг-МСБ», місто Суми (за згодою) 

Карпенко 

Сергій Михайлович  

–  голова ради агропромислових формувань 

Сумського району, фізична особа-підприємець, 

Сумський район (за згодою) 

Клєцова  

Анна Михайлівна 

–  директор аудиторської фірми «Зевс», голова 

Всеукраїнської громадської організації 

територіального відділення Спілки аудиторів 

України, місто Охтирка (за згодою) 

Кобушко  

Ігор Миколайович 

–  голова громадської організації «Інститут бізнес 

освіти», професор, доктор економічних наук 

кафедри фінансів і підприємництва Сумського 

державного університету, доктор економічних 

наук, фізична особа-підприємець, місто Суми 

(за згодою) 

Ковальов  

Іван В’ячеславович 

–  директор юридичної фірми «Статус-К», 

місто Суми (за згодою) 

Ковтун  

Олександр Миколайович 

–  голова правління АТ «Сумський завод 

«Насосенергомаш», місто Суми (за згодою) 

Комісар  

Валентина Олександрівна 

–  фізична особа-підприємець, Сумський район 

(за згодою) 

Коркіна  

Ірина Миколаївна 

–  фізична особа-підприємець, Конотопський 

район (за згодою) 

Котенко 

Михайло Вікторович 

–  директор ТОВ «Апельсин-Суми», місто Суми 

(за згодою) 
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Макаренко  

Костянтин Володимирович 

–  президент Сумської торгово-промислової 

палати, місто Суми (за згодою) 

Мараховський 

Андрій В’ячеславович 

–  голова громадської спілки «Органічна Україна. 

Північ», сільськогосподарський дорадник з 

компетенціями економіки, маркетингу та 

органічного землеробства (за згодою) 

Матішинець  

Андрій Васильович 

–  комерційний директор ТОВ ВТК «Агроком-

сервіс», місто Суми (за згодою) 

Михайлов 

Андрій Миколайович 

–  завідувач кафедри менеджменту Сумського 

національного аграрного університету, член 

координаційної Всеукраїнської мережі «Ком-

петенція долає корупцію», керівник проекту в 

Сумському регіоні (за згодою) 

Назаренко 

Олексій Григорович 

–  представник Фонду німецької економіки з 

міжнародного співробітництва «Служба 

старших експертів» (SES), сільськогоспо-

дарський дорадник, член Сумського обласного 

об’єднання організацій роботодавців (за згодою) 

Осадчук 

Юлія Миколаївна 

–  фізична особа-підприємець, Сумський район  

(за згодою) 

Павлов 

Сергій Миколайович 

–  керуючий ТОВ «Сумикамволь», місто Суми 

(за згодою) 

Папченко 

Андрій Анатолійович 

–  заступник завідувача кафедри прикладної 

гідроаеромеханіки Сумського державного 

університету, місто Суми (за згодою)  

Перезва  

Андрій Володимирович 

–  фізична особа-підприємець, місто Ромни 

(за згодою) 

Подвисоцький 

Владислав Валентинович 

–  директор «Інституту інтелектуальних інвести-

цій», місто Суми (за згодою) 

Поляк 

Денис Вікторович 

–  керівник ТОВ «Юпітер-С», фізична особа-

підприємець, місто Суми (за згодою) 

Прокопченко 

Ольга Григорівна 

–  голова громадської організації «Туристичний 

кластер «Посулля», фізична особа-підприємець, 

Роменський район (за згодою) 

Резнік  

Наталія Миколаївна 

–  директор обласної дирекції НАСК «ОРАНТА», 

місто Суми (за згодою) 

Рудиця 

Сергій Іванович 

–  директор ПП АФ «Обрій-МС», с. Малий 

Самбір, Конотопський район (за згодою) 

Савченко 

Тарас Григорович 

–  завідувач кафедри бухгалтерського обліку та 

оподаткування Сумського державного універ-

ситету, професор, доктор економічних наук, 
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керівник центру інформаційної підтримки біз-

несу м. Суми (ЄБРР) на базі громадської 

організації «Рада молодих вчених», місто Суми 

(за згодою) 

Сагач  

Анатолій Григорович 

–  голова координаційної ради Сумської міської 

організації роботодавців «Сумське об’єднання 

роботодавців», директор КП «Міськводо-

канал», місто Суми (за згодою) 

Саєнко  

Сергій Володимирович 

–  представник громадської ради при Сумській 

обласній державній адміністрації, фізична 

особа-підприємець, місто Суми (за згодою)  

Самофалов  

Дмитро Миколайович 

–  фізична особа-підприємець, с. Миколаївка, 

Роменський район (за згодою) 

Синегуб 

Віктор Михайлович 

–  директор ТОВ «Контакт-плюс», смт Вороніж, 

Шосткинський район (за згодою) 

Сілантьєва 

Тетяна Борисівна 

–  голова Охтирської міської організації 

роботодавців «Діалог», фізична особа-

підприємець, місто Охтирка (за згодою) 

Сопітько 

Інна Миколаївна 

–  представник громадської ради при Сумській 

обласній державній адміністрації, фізична 

особа-підприємець, місто Охтирка (за згодою) 

Сотник 

Микола Іванович 

–  директор науково-дослідного інституту 

енергоефективних технологій Сумського 

державного університету, місто Суми  

(за згодою) 

Сугак 

Віктор Васильович 

–  директор ПРАТ «Сад», місто Охтирка 

(за згодою) 

Фролков  

Андрій В’ячеславович 

–  голова територіального відділення Асоціації 

платників податків України в Сумській об-ласті, 

директор приватної експертно-консультаційної 

фірми «Автоплюс», місто Суми (за згодою) 

Черненко 

Денис Вікторович 

–  комерційний директор  АТ «Сумигаз»  

(за згодою) 

Чуйко 

Андрій Володимирович 

–  комерційний директор АТ «Сумиобленерго» 

(за згодою) 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

Виконуючий обов’язки директора 

Департаменту економічного  

розвитку і торгівлі       Роман ВАСЕНКО 


