
 

ДЕРЖСТАТ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(ГУС у Сумській області) 

НАКАЗ 

 

16 лютого 2023р.  м. Суми  № 20 

 

 

 

 
 

Відповідно до підпункту 35 Плану дій з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на 2021 – 2023 роки, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 756-р, та пункту 1.2. 

Методичних рекомендацій щодо проведення гендерного аудиту 

підприємствами, установами та організаціями, затверджених наказом 

Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2021 року № 448 та у 

зв'язку з кадровими змінами 
 

Н А К А З У Ю : 
 

1. Утворити робочу групу для проведення гендерного аудиту в Головному 

управлінні статистики у Сумській області (далі – робоча група) та затвердити її 

склад, що додається. 
 

2. Сектору управління персоналом (Кочура Т. В.) надати протягом трьох 

робочих днів управлінню інформаційно-аналітичної роботи, поширення 

інформації та комунікації з користувачами та громадськістю (Осіпова О. О.) 

цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті 

Головного управління статистики у Сумській області. 
 

3. Управлінню інформаційно-аналітичної роботи, поширення інформації та 

комунікації з користувачами та громадськістю (Осіпова О. О.) забезпечити 

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Головного управління 

статистики у Сумській області протягом трьох робочих днів після отримання 

його електронної версії. 
 

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління 

статистики у Сумській області від 25 липня 2022 року № 41 «Про  утворення 

робочої групи для проведення гендерного аудиту в Головному управлінні 

статистики у Сумській області». 
 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник        Людмила ОЛЕХНОВИЧ 

Про утворення гендерного аудиту в 

Головному управлінні статистики у 

Сумській області 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Головного управління  

статистики у Сумській області 
 

20 лютого 2023р. № 20 

 

 

Склад 

 робочої групи для проведення гендерного аудиту в  

Головному управлінні статистики у Сумській області 

 

 

Карпенко 

Анна Романівна 

- заступник начальника Головного управління 

статистики, керівник робочої групи 

Ключников  

Микола 

Олександрович 

- начальник управління фінансово-господарської 

діяльності – головний бухгалтер 

Лопушенко  

Валерій 

Володимирович 

- начальник відділу господарського обслуговування та 

експлуатації будівлі управління фінансово-

господарської діяльності 

Степанець  

Олександра 

Андріївна 

- головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення  

корупції 

Бриль  

Світалана 

Василівна 

- начальник відділу поширення інформації та 

комунікації управління інформаційно-аналітичної 

роботи, поширення інформації та комунікації з 

користувачами та громадськістю – голова 

профспілкової організації Головного управління 

статистики 

Кочура  

Тетяна 

В’ячеславівна 

- Завідувач сектору управління персоналом 

 

 

 

____________________ 

 

 


