
СУМСЬКА ОБJIАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
дЕпАртАмЕIlт Агропромислового розвитку

нАкАз

м. Суми хs }? 2fusЗ.lа.Дz_z

Про пiдготовку та проведеЕня
BceyKpaiHcbKoi виставки-ярмарку
<<Голуб - символ миру>

Вiдповiдно до плану роботи,Щепартаrrленту агропромислового розвитку\' Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, з метою органiзованого проведеннrI
ВсеукраiЪськоi виставки-ярмарку <Голуб - символ миру>

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходiв з пiдготовки та проведення 0l листопада

2014 року в MicTi Супм ВсеукраiЪськоi виставки-ярмарку <Голуб - символ
миру>.

2.Закрiпити працiвникiв .Щепартаменту агропромислового розвитку
вiдповiда.пьними за хiд проведення заходiв, згiдно з додатком.

З. Працiвникам, задiяним у проведеннi ярмарку надати за ik змвою вiльнi
години за фактично вiдпрацьований час в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням даного наказу llокJIасти на заступника
директора ,Щепартаменту - начальника управлiння виробництва
сiJlьськогосподарськоi Ilролукцii та харчовоi rrромисловостi Боронос A.I.

.Щиректор,Щепартаменry

Начальник вiдцiлу
органiзацii виробництва
сiльськогосподарськоi
продукцii та охорони працi В.О.Пiдопригора



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора,Щепартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii

"Цщрlz_Ns )/-аz-

План заходiв
з пiдготовкп та проведення 01 листопада 2014 року

в MicTi Суми BceyKpaiHcbKo[ виставки-ярмарtry
<<Голуб - спмвол мпру>

Ns
л/п

Змiст заходiв
Строк

виконання
Вiдповiдальнi

l 2 з 4
l. Визначенrrя кiлькостi учасникiв

ярмарку:
- Сумський обласний шryб любителiв
спортивних (поttпових) i високольот-
них безкружних голубiв,
- секцiя любителiв декоративних
голубiв, спiвочоi та екзотичноi
сiльськогосподарськоi птичi.
- управлiння ацропромислового
розвитку районних державних
адмiнiстршrii;
- представники ЗМI;
- переможцi в конкурсному змаганнi

до 30.10.2014 Пiдопригора В.О.
Бакляк H.I.
Морозов О.В.
Керiвники клубу та
секцiй любrгелiв
голубiв

2, Забезпеченrrя участi та розмiщення на
виставцi-ярмарку

до 31.10.2014 Пiдопригора В.О.
Морозов О.В.
Бакляк H.I.
Керiвники клубу та
секцiй люби:гелiв
голубiв

з. Пiдготовка акговоi зaши до проведення
виставки-ярмарку

з 1.10.20l4 Пiдопригора В.О.
Строченко Б.В.
Скорохол О.П.
Касян 0.I.
Морозов О.В.
Мороз О.О.
Бiдненко С.О.

4. Органiзацiя нагородженюI кубками,
медалями, дипломами переможцiв
ярмарку

до 01.11.20l4 Сумський обласний
клуб любителiв
спортивних
(поштових) i
високольотних



безrсpужних гоlryбiв,
секцЬ rпобrгелiв
декоративнлD(
голубiв, спiвочоi та
екзотичноi сiльсько-
господаDськоi птицi

5. Пiдгmовка дитшомiв дирекгора
,Щепартаменry агропромислового
розвип(у

до 01.1 1.2014 Харченко I.M.

6. Органiзаuiя озвуIенЕя та музичного
супроводу

01.11.2014 Бiдненко е.О.

7. Забезпечеrпrя розйiщенrrя
:втотранспорry

01.11.20l4 Скороход О.П.
Касян 0.I.
Мороз о.о.

8. Забезпеченrrя черryваЕЕя представникiв
дАI

до 01.11.2014 Пилип H.I.

9. Забезпечеrrrrя учасгi ЗМI в ярмарку до 01.11.2014 Пилип H.I.

10. Зустрiч, реестрацiя i розмiщення
учасникiв ярмарку
- на терlтгорii та в акговiй залi

01.1 1.2014 Пiдопригора В.О.
Морозов О.В.
Бакляк H.I.

ll. Забезпеченrrя прибиранrrя терrтгорii
проведенЕя ярмарку

01.11.2014 Мороз О.О,
Скляр Л.В.
осадча А.М.

Начальпик вiллiлу
оргапiзацii впробrrицтва
сiльськогосподарськоi
продукцiI та охорони працi В.О.Пiдопригора


