
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦUI
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми

Про створенЕя KoMicii з питань
здiйснення царахування та виплати
часткового вiдшкодування
BapTocTi об'ектiв

, Вiдповiдно до пункту 15 Порядку використання коштiв, передбачених удержавному бюджетi для пiдтримки .*yii тваринництва, затвердженого
постаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 *Ь"rr" 2015 р.:ЪВВ+ <Про
затвердження Порядку використання коштiв, передбачених у державномубюджетi для пiдтримки галузi тваринництва)) та на виконаннrI наказу
MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продовольства Украiни uИ Or.rizors^йБb
кПрО здiйснеНня нараХуваннЯ та виплати часткоuо.Ъ вiдшкодування BapTocTi
об'сктiв>

F{АКАЗУЮ:

1, Утворити комiсiю з гIитань здiйснення нарахування та виплати
частковОго вiдшКодуваннЯ ваiэтостi об'ектiв та затвердити iT склад (додасться).

2, KoMiciT забеЗпечити розгляд матерiалiв , поданих суб'сктаЙи
господарювання. За результатами засiдання koMicii забезпечити поданнrIресстру суб'ектiв господарювання, якi претендують на отримання
вiдшкодУвання BapTocTi об'ектiв до MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
продоволъства УкраiЪи.

З. Контроль за виконанням наказу з€tлишаю собою.

Щиректор Щепартаменту О.М.Непочатов



ЗАТВЕРЩЖЕНО:

нак€в директора Щепартаменту
агропромислового розвитку
облдержадмiнiстрацiТ

0 3 /Я .яю/Г уr".ft-Сю

Склад

непочатов
Олександр Миколайович

_ Турчин
о-.Петро Iванович

Пiдопригора
Вiталiй ОлександровиII

Членu кол,tiсil:
васильсва
свiтлана Валентинiвна

Василега
Олександр
Олександрович

!яченко
Тетяна Вадимiвна

KoMicii з питань здiйснення нарахування та виплати часткового
вiдшкодування BapTocTi обОектiв

директор ffепартаменту а|ропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ, zолова
кол,tiсii

заступник директора !епартаменту начальник

управлiння сприlIння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоi промисловостi та кадрового
забезпечення !епартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ, засmупнuк
zоловu кол,tiсii'

начzLльник вiддiлу сприяння розвитку галузей
сiльського господарства, охорони працi та харчовоi
промисловостi ,Щепартаменту агропромислового
розвитку СумоькоТ обласноТ державноi адмiнiстрацiТ,
секреmар кол,tiсii'

заступник начальника вiддiлу бухгалтерського облiку
та фiнансовО-кредитного забезпеченнrI,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноТ
державноi адмiнiстрацiT

заступник директора Щепартаменту начапьник

управлiння зведеного та державного бюджетiв
,Щепартаменту фiшансiв Сумськоi обласноТ державноТ
адмiнiстрацiТ (за згодою)

заступник начаJIьника управлlння - начальник вlддlлу
обробки даних статистики виробництва ,tа послуг
Головного управлiння статистики у Сумськiй областi
(за згодою)



Каплоух
Сергiй Олександрович

Картавий
олексiй олексiйович

Манжара
Сергiй Михайлович

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

Назаренко
юлiя Валентинiвна

олексенко
Олександр Петрович

ПетРова
Оксана Петрiвна

Щиректор Щепартаменту

старший оперуповноважений з ОВС вiддiлу органiзацii
викриття економiчних злочинiв оперативного
управлiння Головного управлiннrl державноТ фiскальноi
служби у Сумськiй областi пiдполковник податковоi
мiлiцii (за згодою)

голова Асоцiацii <Спiлка аграрних пiдприемств
областi> (за згодою)

головший спецiалiст вiддiлу контролю та нагляду
управлiння державноi архiтектурно-булiвельноТ
iнспекцiТ у Сумськiй областi (за згодою)

начальник управлiння-головний бухгitлтер управлiння
бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та
розвитку сlльських територlи Щепартаменту

генер{Lльний директор АсоцiацiТ сiльськогосподарських
товаровиробникiв та переробникiв Сумськоi областi
(за згодою)

головний державний фiнансовий iнспектор вiддiпу
iнспектування в АПК та сферi використання природних
pecypciB !ержавноi фiнансовоТ iнспекцii в Сумськiй
областi (за згодою)

заступник директора,,Щепартаменту аIропромислового
розвцтку СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii

о.М. Непочатов


