
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Перший заступник голови Сумської 

обласної державної адміністрації, 

голова обласної ради з координації 

дій у відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ 
 

____________________ В.АКПЄРОВ 

 

Персональний склад  

Сумської обласної ради з координації дій у відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ 

 

Акпєров  

Вадим Вагіфович  

- Перший заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова ради 

 

Бутенко  

Сергій Павлович 

- Начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації, 

заступник голови ради 

 

Батраченко  

Олена Геннадіївна 

- Директор Департаменту фінансів Сумської 

обласної державної адміністрації 

 

Гробова 

Вікторія Павлівна 

- Директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

Дубровський  

Михайло Володимирович 

- Директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

Злиденний  

Тарас Володимирович 

- Головний лікар Сумського обласного 

наркологічного диспансеру, представник 

Сумського обласного наркологічного 

диспансеру, що спеціалізується на 

проблематиці розладів у наслідок вживання 

наркотиків (за згодою) 

 

Іщенко  

Сергій Олексійович 

- Депутат обласної ради, член постійної 

комісії з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної 

політики, міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва (за згодою) 
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Лушпієнко 

Микола Миколайович  

- Начальник головного управління 

Національної поліції України в Сумській 

області (за згодою) 

 

Маслова  

Лариса Григорівна 

- Голова обласного комітету професійних 

спілок працівників охорони здоров'я, 

представник профспілок (за згодою) 

 

Мостовий  

Віталій Миколайович  

 

- 

 

Завідуючий  кабінетом медичної статистики 

Сумського обласного клінічного 

протитуберкульозного диспансеру, 

представник Сумського обласного 

клінічного протитуберкульозного 

диспансеру, що спеціалізується на 

проблематиці туберкульозу (за згодою) 

 

Над’ярний  

Сергій Володимирович 

 

- Начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

Отець Олександр Дядя - Протопресвітер Харківського Екзархату УГК 

м.Суми, представник релігійних організацій                 

(за згодою) 

 

Панасенко 

Лариса Миколаївна 

- Фахівець з питань профілактики та боротьби 

зі СНІДом Сумського обласного 

наркологічного диспансеру, представник 

Сумського обласного наркологічного 

диспансеру, що спеціалізується на 

проблематиці ВІЛ-інфекції/СНІДу (за 

згодою) 

 

Походня  

Євген Іванович 

- Начальник управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

Россоха  

Євген Вікторович 

 

 

 

Скрипка  

Валерій Володимирович  

- 

 

 

 

 

- 

 

Начальник управління протидії 

наркозлочинності головного управління 

Національної поліції в Сумській області (за 

згодою) 

 

Начальник управління пенітенціарної 

служби України в Сумській області (за 

згодою) 
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Тіщенко  

Віталій Іванович   

- Директор ТОВ «Віста-Люкс», представник 

суб’єкта підприємницької діяльності, який 

виступає чи може виступати роботодавцем 

для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом або 

туберкульозом (за згодою) 

 

Шаповал  

Ігор Вікторович 

 

- Голова Сумської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України, 

представник громадських організацій, які 

працюють у галузі відповіді на поширення 

туберкульозу (за згодою) 

 

Вакантна - Представник спільноти людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІДом (за згодою) 

 

Вакантна - Представник спільноти людей, які живуть з 

туберкульозом (за згодою) 

 

Вакантна - Представник спільноти людей, які живуть з 

наркозалежністю (за згодою) 

 

Вакантна - Представник гей-спільноти (за згодою) 

 

Вакантна - Представник спільноти секс-

працівниць/працівників (за згодою) 

 

Вакантна - Представник громадських організацій, які 

працюють у галузі відповіді на поширення 

ВІЛ (за згодою) 

 

 

 

Секретар обласної ради з  

координації дій у відповідь  

на поширення туберкульозу та ВІЛ             Л.БОНДАРЕНКО 

 


