
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ.

/7./"l. .},а/./

нАкАз

м. Суми

Про органiзацiю i проведення
обласного передсвяткового
ярмарку до Новорiчних та Рiздвяних свят

На виконання плану роботи ,Щепартаменту агропромислового розвитку на
2014 piK та плану проведення виставково-ярмаркових заходiв на 2014 piK, а

також з метою задоволення потреб жителiв областi у продуктах харчування
ЕIАКАЗУЮ:

1 . Провести обласний передсвятковий ярмарок до Новорiчних та Рiздвяних
свят 27 груд{я 2014 року в м. Суми на площi Незалежностi,2 за уластю
управлiнь агропромислового розвитку районних державних адмiнiстрацiй,
сiльськогосподарських пiдприсмств ycix форм власностi i пiдприемств
переробноi та харчовоi промисловостi областi.

2. Закрiпити за районами для надання iM практичноi допомоги у пiдготовцi
до участi у обласному ярмарку вiдповiдальних чергових працiвникiв
,Щепартаменту агропромислового розвитку обласноi державноi адмiнiстрацii
згiдно додатку 1.

З. Перiод роботи вiдповiдальних чергових працiвникiв на обласному
ярмарку - з 7-00 до 14-00 години 21 rрудня 2014 року. Вiдповiдальним
черговим:

3.1. Забезпечити розмiщення пiдприемств-учасникiв.
З.2. Провести облiк привезеноi продукцii в натуральному та грошовому

виразi (лолаток 2).
4. Головному спецiалiсту вiддiлу харчовоi промисловостi Пилип Наталii

IBaHiBHi забезпечити висвiтлення обласного ярмарку в засобах MacoBoi
iнформацii.

5. Працiвникам задiяним у проведеннi ярмарку надати за ix заявою вiльнi
години за фактично вiдпрацьований час в установленому порядку.

.Щиректор Щепартаменry

Начальник вiддiлу
харчовоi промислоЁостi,,.',.

покласти на заступника директора

В.М. Iвченко

Б.В.Qтроченко



Додаток 1

список
закрiплених вiдповiдальних чергових за раЙонами для надання
iM практичноi допомоги у пiдготовцi до участi в обласному

Рiздвяних свяiнпередсвятковомY ярмаркY до tlоворlчних та rIздвяних свят

J\!
п/п

Район П.I.П. вiдповйального
заступника дирекгора

п.I.п.
вiдповiдального

Пiдпис
вiдповi-

дального
Бiлопiльський

Костюк
Юрiй ,-,-\

Борис

Мороз О.О. fuт
2 Буринський Мороз О.О. h;
J Конотопський Мороз О.О.

4 Пчтивльський Мороз О.О. ,в,*аа-т_--'-

5 Кролевецький Пилип H.I.

6 глчхiвський Пилип H.I.

7 Лебединський Пiдопригора В.О.

8 Липово-.Щолинський Пiдопригора В.О,

9 Недригайлiвський r //-,

Боронос
Алла

IBaHiBHa

i
,&;ф,,-7

Пiдопригора В.о.

10 роменський Пiдопригора В.О.

11 Шосткинський Пилип H.I.

12 Велико-Писарiвський Пилип H.I.

lз Серелино-Будський Пилип H.I.

14 Краснопiльський
('ao"ourno

Любов
Володимирiвна

J,Фи'

Барсукова Г.В. {jr","_
l5 Охтирський Барсукова Г.В.

lб Сумський Барсукова Г.В.

|7 Тростянецький Барсукова Г.В,

18 ямпiльський Пилип H.I.

Пiдприсмства обласноi спiлки споживчих
товариств <Облспоживспiлка>

Вiдповiда.лlьнi за загшIьне розмiщення:

Вiдповiдшrьнi за розмiщення транспорry:

Фотографування заходу:

Строченко Б.В.
Пiлопригора В.

Тlрчин П
Касян O.L

БiДненко е.О.


