
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДВР}ItАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАN{ЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

3 D, оц а2 /з

нАкАз

м. Суми

Про органiзацiю i проведення
обласного передсвяткового
ярмарку до Великодlliх свят

З метою задоволення потреб жителiв областi в пролуктах харчування та
оптимiзацiТ цiн на споживчому ринку

НАКАЗУЮ:

1. Провести обласн й передсвятковий ярмарок до Великоднiх свят
4 квiтня 2015 року в м. Суми на площi Незалежностi, 2 заучастю управлiнь
агропромислового розЕ итку районних державних адмiнiстрацiй,
сiльськогосподарських пiдприсмств ycix фпрпл власностi та пiдприсмств
переробноi i харчовоi промисловостi областi,

2, Закрiпи,ги за районами для надання Тм практичноТ допомоги в пiдготовцi
до участi в обласному ярмарку вiдповiдальних чергових працiвникiв
lепартаменту агропромислового розвитку обласноТ державноТ адмiнiстрашii
(додаток 1).

З. Вiдповiдальним черговим:
З,1. Забезпечити роз iщення пiдприсмств-учасникiв.
З.2. Провести облiк ривезеноТ продукцiТ в натуральному та грошовому.

виразi (лолаток 2).
3.3. Перiод роботи iдповiдальних чергових праrдiвникiв на обласному

ярмарку з 6-З0 до l4-00 годиFIи 4 квiтня 2015 року.
4. Головному спеrliалiсту вiлдirrу харчовоТ гIромисловостi Пилип I1.I

забезпечити висвiтлення обласного ярмарку в засобах масовоТ iнформаrцiТ.
5. Працiвникам задiя им у проведеннi ярмарку надати за Тх заявою вiльнi

години за фактично вiдпраr ьований час в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

начальника управлiння виробництва сiльськогосподарськоi прод укцiТ та
харчовоТ промисловостi Турчина П.I

Щи ректор Щепартамеtrту

I

о.М. Непо.rатов



Додаток 1

список
закрiплених вiдповiдальних чергових за районами для надання

Тм практичноiдопомоги у пiдготовцi до участi в обласному
Велllерелсrrя,l кOвOму ,lpMapкy ло икOлнIх сltя l

лъ
п/п

Район П.I.П. вiдповiдального
заступника директора

п.I.п.
вiдповiдального

Пiдпис
вiдповi-

дального

1 Бiлопiльський Кулак H.I. //Z*Z
2 Буринський Itулак H.I. йй/
J Конотопський Кулак H.I. /и,Z
4 Путивльський Кулак H.I. й#*
5 Кролевецький Пилип H.I

6 Глухiвський llилип H.I ,4
7 Лебединський / /r"

Хоменко
Анна

Василiв

Пiдопригора В.О,

8 Липово-Щолинський Пiдопригора В.О. йА7,
9 Недригайлiвський Пiдопригора В.О. аhh,
10 роменський Пiдопригора В.О.

1l IТТОСТКИНСЬКИЙ Пилип H.I

|2 Велико-Писарiвський Пилип H.I

lз Середино-Булський

Придатко
Любов

Володимирiвна

Пилип H.I

|4 Краснопiльський Мороз О.О. flZ7l,b
15 Охтирський Мороз О.О. /й,";_
16 Сумський Мороз О.О.

|7 Тростянецький Мороз О.О. А4* - ,l
18 ямпiльський Пилип H.I

Пiдприемства обласноi спiлки с
товариств <Облспоживспiлка>

Вiдповiдальнi за загальне розмiщення :

Вiдповiдальнi за розмiщення транспорту :

Фотографування заходf :,

Строченко Б:В.
Пiдопригора В.О,

Строченко Б.В.
Касян 0.I.

/ Бiоп"пко е.о.



Додаток 2

Район

Назва
пiдприсмства кiлькiсть

реалiзова
ного

кlлькlсть
привезеного

(кг,шт.)

цlна
( грн./кг,
один,)


