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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕР}ItАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми

Про створення експертноi KoMicii

!ля проведення експертизи цiнностей та наявностi документiв з грифом
<Для службового користування> вiдповiдно до постанови Кабiнету N4iHicTpiB
Украiни вtд27 листопада 1998 року М 1В93 uПро затвердження IнструкцiТ про
Порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших
матерiальних носiiв iнформацiТ, якi мiстять конфiденчiйну iнформашiю, що с
власнiстю держави))
НАКАЗУЮ:

1. Утворити при Щепартаментi агропромислового розвитку Сумськоi'
обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ (далi - Щепартамент) комiсiю з перевiрки
ДОКУМенТiв з грифом <Щля службового користування) та затвер дити jl склад
(додасться).

складатi4
акти i

2. KoMiciT згiдно з графiком проводити перевiрку документiв, сl
подавати на затвердження директору fiепартаменту.
З. Затвердити список працiвникiв fепартаменту, якi мають

n, {{,пр

право
грифомпрацювати з мобiлiзацiйними документами та з документами з

<Для службового користувацня) згiдно з додатком.
4. Затвердити Перелiк вiдомостей з обмеженим доступом, якi

потребують технiчного захисту приiх обробцi згiдно, додurпоr.
5. ВизнаТи таким, що втратив чиннiстъ наказ директора !епартаменту

вiд 1З.01 .2014 ЛЪ 1- ОД uПро створення експертноТ KoMiciT>.
собою.

Щиректор Щепартаменту о.М.Непочатов
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список
працiвникiв Щепартаменту, якi мають право працювати з мобiлiзацiйними

та з документами з грифом <Для службового користування))

непочатов
Олександр Миколайович

Петрова
Оксана Петрiвна
Турчин
Петро Iванович

нiколаснко
наталiя Миколатвна
Пр"даrко
Любов Володимирiвна

Пiлсlllригора
Вiталiй Олександрович
Клименко
Марина Олексiйовна

Скороход
Олександр Панасович

Харченко Iрина
миколаiвна
Мельник
валентина Миколатвна
Во.,rощенко
свiтлана Сеп,tенiвна
Червяк
любов Михайлiвна

;,

Заступник директора Щепартаменту -
начальник управлlння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства' харчовоi
промисловостi та кадрового з'абезпечення

Старший iнспектор з питань охорони
працi та мобiлiзацiйноТ роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора
агропромислового
СумськоТ обласноТ

!епартаменту
розвитку
державноТ

- директор flепартамент)/ агропромислового розвитк\i
облдержадмiнiстрачii

- заступник директора fiепартаменту tlгроl lpoNl14c']ol]сlI о

розвитку облдержадмiнiстрашiТ
- заступник директора f,епартаменту - начальник
управлiння сприяння розвитку галчзей сi.llьського
господарства, харчовоi промисловостi та кадровtrго
забезпечення
- начальник управлiння-головний бухгалтер

- заступник начальника ) правлiння - нача.-lьник Bi,-t.ti.rr

економiчного аналiзу. iнвестицiй l а р(),jt]и t Kr ci. tbcblillx
територlи
- наLIальник вiддiлу розвитку галl,зей сiльськоr,сl
господарства. охорони прlrчi та харчоtstlI t-tрtlпIис_I()в()с l i

- заступник начальник вiд_riлr ро Jвитк) t lr.r1 зеii
сiльського господарства. охорони гlраui Tn xap116ggi'
промисловостi
- стаРший статист з питань охорони прачi та
мобiлiзацiйноТ роботи вiддi"rrу розвитк\, гаirчзеГl
сiльського господарства. охорони прашi та харчовоТ
промисловостi
- заступник начальника вiддiлу органiзацiйно-кадроtsого
забезпечення
- головний спецiалiст - юрисконсулы,

- головний сгrецiалiст вiддiлу сlрганiзаuiйно - калровоl()
забезгtечення
- гоJlовний спецiалiст вiддiлу розвllтl(\ га-itчзей
сiльського господарства, охорони гlраui,гLl xaptlol]()T
промисловостi

П.I.Турчин

О.П.Скороход



ЗАТВЕРДЯ{ЕНО

наказом директора
агропромислового
СумськоТ обласноТ
адмiнiстlэаuiт

е! /"{ lelS-

список
експертноI KoMiciT з перевiрки документiв з грифом

<<Для службового користування)>

!епартаменту
розвитку
лержавноТ

ху,{Г- 0Ю

Турчин
Петро Iванович

Скороход
Олександр Панасович

Волошенко
Свiтлана CeMeHiBHa
Клименко
N4арина Олексiiвна

Лапенко
Алла VIихайлiвна

Заступник директора Щепартаменту -
начальник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення

Старший iнспектор з питань охорони
працi та мобiлiзацiйноi роботи

- заступник директора fепартаменту начальник
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоТ промисловостi та кадрового
забезпечення - голова KoMiciT
* старший iнспектор з питань охорони працi та
мобiлiзацiйноТ роботи вiддiлу сприяння розвитку
галузей сiльського господарства] охорони праui та
харчовоТ промисловостi - секретар KoMiciT
- головний спецiалiст вiддiлу органiзацiйно -

кадрового забезпечення
- засдупник начальника вiддiлу сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, охорони прачi та
харчовоТ промисловостi
- головний спецiалiст вiддiлу сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, охорони прачi та
харчовоi промисловостi

П.I.Турчин

О.П.Скороход



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора Департаментy
агропромисл о вого розвитку
СумськоТ обласноТ державноТ
адмtнlстDацll"?'i/"ir:}"о/г х,{Г-й

пЕрЕлIк

вiдомостей з обмеженим доступом, що потребують технiчного захис,l-у
при ix обробцi, в Щепартаментi агропромислового розвитку:

- чро виробничi потужностi мобiлiзацiйного призначення;
- про заходи, передбаченi для забезпечення сталостi функцiонування

сiльськогосподарськоТ галузi в умовах особливого перiоду;
- про органiзацiю оповiщення та управлiння за умов переведення системI4

АПК з мирного на особливий перiод, також у разi ii переведення з

режиму постiйного функчiонування в режим роботи при виникненнi
надзвичайних ситуацiй техногенного або природного характеру
загальнодержавного рiвня,

- про змiст мобiлiзацiйних завдань ( зведенi );
- про норми технiчного захисту iнформацiТ, вiднесеноТ до конфiденцiйноТ

iнформацiТ;
- про обсяги мобiлiзацiйних запасiв матерiально-технiчних засобiв та

продовольства, мiсце знаходження складiв i баз Тх зберiгання:
- про заходи життсзабезпечення населення регiону в особливий перiол, у

тому числi про нормовано забезпечення нЬселення продуктами
харчування;

- про кiлькiсть вiйськовозобов'язаних, заброньованих за пiдприсмствами.
установами) органiзацiями, за наявностi менше 500 заброньованих;

- про доходи, зобов'язання фiнансового характеру i майновуй стан
ДерЖаВноГо службовця та особи, яка претенду€ на заЙняття посади
державного службовця;

- особовi справи працiвникiв апарату Щепартаменту агропромислового
розвитку облдержадмiнi страцiТ;

- Про результати ревiзiй, проведених контрольними ревiзiйними органами;оOластl, пlдсумком яких с виявлення порушень використання державних
коштiв та майна ) :)

- Про Методику, матерiали перевiрок суб'сктiв пiдприсмницькоТ дiя;lьностi
на ринку цiнних паперiв та розслiдування правопорушень на риFiку
цiнних паперiв;

- про органiзацiю пiдготовки та проведення комплексних навчань
(тренувань) з питань цивiльноi оборЬни обласного, мiського, районного
та об'ективного рiвня;



про плани дiй органiв управлiння единоТ державноТ системи запобiгання i

реагування на надзвичайнi ситуацiТ техногенного та природного
характеру;
про плани взаемодiТ €диноТ державноТ системи шодо запобiгання i

реагування на надзвичайнi ситуацii техногенного та природного характру

функчiональноТ та територiальноТ пiдсистеми при лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичаЙноТ ситуацiТ;

щодо склалу сил та засобiв реагування на надзвичайнi ситуачii
загальнодержавного та регiонального рiвня (узагальненi),
гIро органiзацiю оповirцення в разi мобiлiзацiТ пiдвiдомчих структур 1'|t

працiвникiв на piBHi обласноТ, районних державних адмiнiстрацiй;
про виробничi потужностi мобiлiзацiйного призначення пiдприсмств.
органiзачiй i установ, якi виробляють продукцiю, що не належить до
категорiТ оборонноТ;
про номенклатури, обсяги, мiсця зберiгання мобiлiзацiйних запасiв, Lцодо

пiдприсмств, органiзацiй i установ, якi не виробляють оборонну
прЬдукцiю (зведенi за райдержадмiнiстрацiею, мiсквиконкому,
облдержадмiнiстрацiсю) ;

про систему (схему трас) зовнiшнъого постачання електричною i

тепловою енергiею пiдприсмств виконавцiв мобiлiзацiйних завдань
(KpiM пiдприсмств, що виробляють в особливий перiол обороннч
продукцiю);
про обсяги фiнансових видаткiв, щодо мобiлiзацiйноl' пiдготовки:
про потребу в особливий перiод пiдприсмств, органiзашiй i установ r,

кадрах:
щодо пiдготовки квалiфiкованих спецiалiстiв навчальними закладаN,Iи

регiону для виконання мобiлiзацiйних завдань;
про забезпечення пiдпрrlемств, установ i органiзашiй, що с виконавцяN,lи
мобiлiзацiйних завдань в особливий перiод, енергоносiями, сировиною,
матерiалами та комплексуючими виробами, койунальними послугамtl

О. П.Скороход

(зведенi, KpiM пiдприсмств, якi виробляють у цей перiод оборонн1
продукцiю);

Заступник директора Щепартаменту -

начальник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоТ
промисловостi та кадрового забезпечення

Старший iнспектор з питань
охорони праui та мобiлiзацiйноi


