
 

 

 

ГРАФІК 

проведення особистого прийому громадян керівництвом  

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 
Прізвище, ім’я,  

по батькові, посада 

Дні та години 

прийому в 

облдержадміністрації 

Виїзні прийоми  

 

ГРИЩЕНКО Роман Сергійович – 
голова  

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Другий і четвертий 

понеділок місяця   

з 14.00 до 16.00 

Перший і третій 

тиждень місяця,  

згідно з планом 

роботи 

 

КУПРЕЙЧИК Ірина Валеріївна – 
заступник  голови  
Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Друга і четверта 

середа місяця  

з 14.00 до 16.00 

Перший і третій 

тиждень місяця,  

у закріплених районах 

згідно з планом 

роботи 

 

Боршош Іван Семенович –  
заступник голови  
Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Перший і третій 

вівторок місяця   

з 14.00 до 16.00 

Другий і четвертий 

тиждень місяця,  

у закріплених районах 

згідно з планом 

роботи 

 

КАЛЬЧЕНКО Ігор Володимирович – 
керівник апарату  

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Перший і третій 

четвер місяця  

з 14.00 до 16.00 

Другий і четвертий 

тиждень місяця,  

у закріплених районах 

згідно з планом 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФІК 

проведення особистого прийому громадян керівництвом  

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 
Прізвище, ім’я,  

по батькові, посада 

Дні та години 

прийому в 

облдержадміністрації 

Виїзні прийоми  

 

Клочко Микола Олексійович – голова 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Другий і четвертий 

понеділок місяця   

з 14.00 до 16.00 

Перший і третій 

тиждень місяця,  

згідно з планом 

роботи 

 

Акперов Вадим Вагіфович – перший 

заступник  голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Перший і третій 

понеділок місяця  

з 10.00 до 12.00 

Другий і четвертий 

тиждень місяця,  

у закріплених 

районах згідно з 

планом роботи 

 

Боршош Іван Семенович –  
заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Перший і третій 

вівторок місяця  з 

10.00 до 12.00 

Другий і четвертий 

тиждень місяця,  

у закріплених 

районах згідно з 

планом роботи 

 

Милаш Олександр Миколайович –  
заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Перша і третя  

середа місяця   

з 10.00 до 12.00 

Другий і четвертий 

тиждень місяця,  

у закріплених 

районах згідно з 

планом роботи 

 

Живицький Дмитро Олексійович – 
керівник апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

 

Другий і четвертий 

вівторок місяця  

з 10.00 до 12.00 

Перший і третій 

тиждень місяця, у 

закріплених районах 

згідно з планом 

роботи 

 

 

 

 

 


