
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦLЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

Jб . /О. so ly м. суми

Про внесення змiн до наказу
директора Щепартаменry
агропромислового розвитку
в|д l7.12.2O|3 NЪ 101-ОД

У зв'язку iз змiною структури та штатного розпису ,Щепартаменту
агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрацii, згiдно з
розпорядженням голови Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
18.04.2014 Nч 147-ОЩ <Про затвердженшI граничноi чисельностi працiвникiв
районних державних адмiнiстрацiй та структурних пiдроздiлiв CyMcbKoi
обласноi державноi адмiнiстрацii> (зi змiнами вiд 10.06.2014 Л! 2З5-ОЩ та вiд
22.08.20..|4 Jф 36З.-ОД), вiдповiдно до Закону.Украiни <Про засади зацобiгання i
протидii корупцii), з метою створення дiевоi системи запобiгання корупцiйним
проявам в,Щепартал,lентi агропромислового розвитку Cyмcbкoi обласноi
державноi адмiнiстрацii
НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до Перелiку посад працiвIrикiв ,Щепартаменту
агропромислового розвитку, якi мають високу сryпiнь ризику вчинення
корупцiйних правопорушень, затвердженого Еаказом дцректора ,Щепартал,rенту
агропромислового розвитку уiл |7.12.201З Ns 10l-ОД <Про затвёрдженrrя плану
основних заходiв щодо запобiгання i виявлення корупцii та з питань органiзацii
виконання антикорупцiйного законодавства на 2014 piK в .Щепартаментi
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii>, та
затвердити його в новiй редакцii (додаеться).

2. Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.

,Щиректор .Щепартамепry

Начальник вiддiлу кадрового
та юридичного забезпечення

Головний спецiалiст вiддiлу
кадрового та юридичного забезпечення

В.М.Iвченко

I.М.Харченко

./Z",y'- В.М.Мельник
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора .Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

J3 2;,l2// Ns /ý-/,)е

Перелiк
посад деря(авних сл}rytбовцiв .Щепартаменту агропромислового розвитку

CyMcbKoi обласноi державпоi адмiнiстрацii', якi працюють у сферi,
де icHye ризик прояву корупцii

1. Щирекгор,Щепартаменту.
2. Засryпник дирекгора.Щепартаменту.
3. Заступник диреюора ,Щепартаменry - начальник управлiння виробництва

сiльськогосподарськоi продукцii та харчовоi промисловостi,
4, Начальник управлiння бухгалтерського облiку, економiчного розвитку та

кадрового забезпечення - головний бухгалтер.
5.Заступник начальника управлiння бухгалтерського облiку, економiчного

розвитку та кадрового забезпеченrrя.
6.Заступник начaшьника управлiння виробництва сiльськогосподарськоi

продукцii та харчовоi промисловостi.
7.Засryпник начальника управлiння бухга.rтерського облiку, економiчного

розвитку та кадрового забезпеченrrя - начi}льник вiддiлу економiчного розвитку
агропромислового комплексу та розвитку сiльських територiй,

8. Заступник начальника управлiння виробництва сiльськогосподарськоi
продукцii та харчовоi промисловостi - начаJIьник вiддiлу органiзацiйного
забезпеченrrя.

9.Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитного
забезпечення.

10. Начаrrьник вiдцiлу кадрового та юридичного забезпеченrrя.
1 1. Начмьник вiддiлу органiзацii виробництва сiльськогосподарськоi продукцii

та охорони працi.
12. Начальник вiддiлу харчовоТ промисловостi.
l3. Засryпник начальника вiддiлу економiчного розвитку агролромислового

комплексу та розвитку сiльських територiй.
14, Заступник начальника вiддiлу органiзачii виробництва

сiльськогосподарськоi продукцii та охорони прачi.
15. Головний спецiалiст вiддiлу кадрового та юридичного забезпечення (з

питань запобiгання та протидii корупцii).

Засryппик директора,Щепартамепту
,,a, \,r4с---л) Ю.Б.Костюк

Начальник вiддiлу кадрового
та юридичного забезпечення zzф/| I.М.Харченко


