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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми xn 3Б- Rт

Про пiдготовку та проведення
обласного сiльськогосподарського
ярмарку та <ПершоТ виставки-ярмарку
<<Моя родина - молочна краiна>>

Вiдповiдно до плану роботи .Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii, з метою органiзованого проведення
обласного сiльськогосподарського ярмарку та <Першоi виставки-ярмарку <Моя

родина - молочна краiЪа>
FlАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходiв з пiдготовки та проведення 11 жовтrrя 2014

року в MicTi Суми обласiтого сiльськогосподарського ярмарку та <Першоi
виставки-ярмарку <Моя родина - молочна краiЪа>.

2. Закрiпити працiвникiв !епартаменту агропромислового розвитку
вiдповiдатrьними за хiд проведення заходiв, згiдно з додатком.

3. Працiвникам, задiяним у проведеннi ярмарку надати за ix заявою вiльнi
години за фактично вiдпрацьований час в у тановленому порядку.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора ,Щепартаменту - на альника управлiння виробництва
сiльськогосподарськоi продукцii та харчовоi пр )мисловостi Боронос A.L

Щиректор .Щепа ртаменту В.М.[вченко

Нача,,rьник вiддiлу
харчовоi промисловостi Б.В.Строченко



rт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора .Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii

м

План заходiв
з пiдготовки та проведення 11 жовтня 2014 року

в MicTi Суми обласного сiльськогосподарського ярмарку та
<Першоi виставки-ярмарку <<Моя родина - молочна краiна>>

лъ
п.п.

Змiст заходiв
Строк

викона ння
Вiдповiдальнi

2 3 4
l Визначення кiлькостi учасникiв

ярмарку:
- обласна державна алмiнiстрацiяl
- обласна рада;
- управлiння агропромислового
розвитку районних державних
адмiнiстрацii;
- пiдприемства, установи, органiзацii
системи АПК;
- пiдприемства харчовоТ промисловостi:
- сiльськогосподарськi пiдприемства
Bcix форм власностi;
- домогосподарства, що утримують 3 i
бiльше KopiB;
- сiльськогосподарськi обслуговуючi
кооперативи;
- представники ЗМI;
- переможцi за номiнацiями

до 07.10.2014 Боронос A.I.
Строченко Б.В.

2. Визначення списку VIР-персон для
запрошення на ярмарок

до 07.10.2014 Боронос A.I.

3. Забезпечення участi та розмiщення на
виставцi-ярмарку:
- молокопереробних пiдприемств;
- пiдприемств по вирббництву
спецодяry, комбiкормiв, ветеринарних
препаратiв;
- пiдприемства по виробництву
доiльного обладнання

до 09.10.2014

Строченко Б.В.

'Бакляк H.I.

Лапенко А.М.



4. Пiдготовка акrовоi зzlли до проведеншI
виставки-ярмарку

10.10.20l4 Строченко Б.В.
Скороход О.П.
Касян 0.I.
Морозов О.В.
Мороз О.О.

5. Органiзацiя нагородження призами
переможцiв ярмарку за номiнацiями

до 11.10.2014 Боронос A.I.

6. Пiдготовка дипломiв директора
.Щепартаменry агропромислового
розвитку

до l1.I0.2014 Харченко I.M.

7. Забезпечентrя проведення дегустацii
молочноi продукцii в ходi першоi
виставки-ярмарку <Моя родина
молочна KpaiHa>

l l l0.2014 Строченко Б.В.
Червяк Л.М.

8. Органiзацiя озвученшI та музичного
супроводу

11.10.2014 Бiдненко е.о.

9. Забезпечентrя розмiщенrrя
авто,Iранспорту

1 1 . 10.2014 Скорохол О.П.
Касян 0.I.
Морозов о.В.

10. Забезпечення черryвання представникiв
дАI

до 1 1.10.2014 Пилип H.I.

11 Забезпечення участi ЗМI в ярмарку до l1.10.2014 Пилип H.I.

|2. Зустрiч та супроводження
VIР-персон ярмарку

11.10.2014 Костюк Ю.Б,
Боронос A.I.

1з. Зустрiч, реестрацiя i розмiщення
учасникiв ярмарку
- на територii
- в акrовiй залi

11.10.20l4

Пилип H.I.
Червяк Л.М.

|4. Зустрiч, ресстрачiя HoMiHaHTtB:
_ краще молочне господарство
- кращий здавач молока

11.10.20l4
Баклllяк H.I.
Кулик H.I.

15. Органiзачiя оформлення документiв
(вiдмiток) про вiдрядrкення

1 1.10.20l4 Журавель А.М.

16. Забезпеченrrя прибирання територii
проведення ярмарку

11.10.2014 Мороз О.О.
Скrrяр Л.В.
осадча А.М.

т

Начальник вiддiлу

\<_

харчовоi промисловостi Б.В.Строченко


