
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

20.05.2019                                              м. Суми                                       №  290-ОД  

 

 

Про  Сумську регіональну три-

сторонню соціально-економічну 

раду 

 

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

«Про місцеві державні адміністрації», статей 9, 17 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні», пропозицій Сторони профспілок та 

Сторони роботодавців, з метою реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціально-економічних відносин 

в області: 

1. Утворити Сумську регіональну тристоронню соціально-економічну 

раду (далі – регіональна рада) у складі 30 осіб, у тому числі по 10 осіб від 

кожної із сторін соціального діалогу.  

2. Затвердити склад регіональної ради, що додається. 

3. Утворити секретаріат регіональної ради. 

4. Затвердити склад секретаріату регіональної ради, що додається. 

5. Призначити зі сторони органів виконавчої влади:  

1) співголовою регіональної ради Акпєрова Вадима Вагіфовича, 

першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації; 

2) заступником співголови регіональної ради Купрейчик Ірину 

Валеріївну, заступника голови Сумської обласної державної адміністрації; 

 6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 06.04.2012 № 132-ОД «Про 

Сумську регіональну тристоронню соціально-економічну раду» та  

від 30.10.2017 № 625-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 06.04.2012 №  132-ОД». 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Купрейчик І.В. 

 

 

Тимчасово виконуючий  

обов’язки голови В.АКПЄРОВ 
 



 

 

СКЛАД 

Сумської регіональної тристоронньої соціально-економічної ради  

 

від сторони органів влади Сумської області 

 

Акпєров 

Вадим Вагіфович 

- перший заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, співголова 

регіональної ради  

   

Купрейчик  

Ірина Валеріївна 

- заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, заступник співголови 

регіональної ради  

   

Бутенко  

Сергій Павлович 

- начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації, 

член регіональної ради  

   

Головко  

Тетяна Іванівна 

- заступник голови Сумської обласної ради, 

член регіональної ради (за згодою) 

   

Гробова 

Вікторія Павлівна 

- директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, 

член регіональної ради  

   

Дубровський  

Михайло Володимирович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації, член регіональної ради 

   

Луговий 

Сергій Сергійович 

- начальник Департаменту житлово-

комунального господарства, енерго-

ефективності та паливно-енергетичного 

комплексу Сумської обласної державної 

адміністрації, член регіональної ради 

   

Пирогов  

Олександр Миколайович 

- начальник відділення Національної служби 

посередництва і примирення в Сумській 

області, член регіональної ради (за згодою) 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації  
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Маслак 

Олександр Миколайович 

 

- директор Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації, член регіональної ради  
   

Сітак  

Олександр Михайлович  

- директор Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації, член регіональної 

ради 
 

від сторони профспілок Сумської області 

 

Євдокимова 

Тетяна Олександрівна  

- голова Сумської обласної ради профспілок, 

співголова регіональної ради (за згодою) 
   

Масенко 

Тетяна Петрівна 

 

- голова Сумської обласної організації 

профспілки працівників житлово-

комунального господарства, місцевої 

промисловості, побутового обслуговування 

населення, заступник співголови регіональної 

ради (за згодою) 
   

Ейсмонт 

Євген Анатолійович 

 

- голова Сумської обласної профспілкової 

організації працівників машинобудування та 

металообробки, член регіональної ради (за 

згодою) 
   

Колєсова  

Наталія Яківна 

 

- голова обласної профспілкової організації 

працівників хімічних та нафтохімічних  

галузей промисловості України, член 

регіональної ради (за згодою) 
   

Кривохиж  

Віктор Олександрович 

- голова Сумської обласної організації 

працівників агропромислового комплексу, 

член регіональної ради (за згодою) 
   

Литвинюк 

Степан Васильович  

- голова обласної профспілкової організації 

працівників будівництва та промисловості 

будівельних матеріалів, член регіональної ради 

(за згодою) 
   

Маслова  

Лариса Григорівна 

- голова Сумської обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я 

України, член регіональної ради (за згодою) 

   

Осадчий 

Сергій Васильович 

- голова Сумської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України, член регіональної ради (за згодою) 
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Теліженко  

Ігор Михайлович  

 

- голова Сумської обласної профспілкової 

організації  працівників державних установ, 

член регіональної ради (за згодою) 

   

Шпакович 

Михайло Миколайович 

- голова Сумської обласної організації 

профспілки працівників лісового господарства, 

член регіональної ради (за згодою) 

 

від сторони роботодавців Сумської області  

 

Тесленко 

Ігор Миколайович 

- голова ради Федерації організацій 

роботодавців Сумської області, співголова 

регіональної ради (за згодою) 

   

Сидоренко 

Олег Борисович 

- виконавчий директор Сумської обласної 

організації роботодавців деревообробного та 

меблевого виробництва, заступник 

співголови регіональної ради (за згодою) 

   

Громова 

Наталія Олександрівна 

 

- директор Сумської дирекції страхової 

кампанії «Уніка», член регіональної ради (за 

згодою) 

   

Дементов 

Володимир Олександрович 

 

- радник директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Гермес Суми», член 

регіональної ради (за згодою) 
   

Карпенко 

Сергій Михайлович 

 

- директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Хлібодар», член 

регіональної ради (за згодою) 
   

Козир 

Олександр Володимирович 

- директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Меркурій-К», член 

регіональної ради (за згодою) 
   

Макаренко 

Костянтин Володимирович 

- президент Сумської торгово-промислової 

палати, член регіональної ради (за згодою) 
   

Нечаєв  

Сергій Сергійович 

- директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Десен», член регіональної 

ради (за згодою) 
   

Фролков 

Андрій В’ячеславович 

- виконавчий директор територіального 

відділення Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація платників податків», 

член регіональної ради (за згодою) 
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Черних  

Надія Володимирівна 

- директор Товариства з додатковою 

відповідальністю «Сумський центральний 

універмаг», член регіональної ради (за 

згодою) 

 

 

 Керівник апарату                                                             Д.ЖИВИЦЬКИЙ 

 

 

 Директор Департаменту  

 соціального захисту населення                                            М.ДУБРОВСЬКИЙ 
 



 

СКЛАД 

секретаріату регіональної ради 

 

Заяц  

Олена Анатоліївна 

- заступника директора Департаменту-

начальник управління організаційної роботи та 

соціально-трудових відносин Департаменту 

соціального захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації, керівник 

секретаріату регіональної ради 

   

Марченко  

Марина Олександрівна 

- завідуючий відділом по захисту економічних 

прав трудящих Сумської обласної ради 

професійних спілок, член секретаріату 

регіональної ради від сторони профспілок (за 

згодою) 

   

Дементов 

Володимир Олександрович 

 

- радник директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Гермес Суми», член 

регіональної ради, член секретаріату 

регіональної ради від сторони (за згодою) 

 

 

Керівник апарату                                                            Д.ЖИВИЦЬКИЙ 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення                                           М.ДУБРОВСЬКИЙ 
 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  
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