
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми J\b f рр

на заступника директора

Про розробку показникiв
Зведеного плану розвитку
агропромислового комплексу
CyMcbKoi областi на 2016 piK

Вiдповiдно до статей 17, 18 Закону Украiни <Про державне

прогнозУваннrI та розрОблення програм економiчного 1 соцlаJIьного розвитку
Украiни>, постанОви КабiНету MiHicTpiB УкраiнИ вtд 26 квiтня 2003 р. М 621

ппьо розроблення прогнозних i програмних документiв економiчного i
.оцi-*ою розвитку та скJIаданн;I проектУ ДОржавного бюджету> (зi змiнами),

листа MiHiciepcTBa аграрноi полiтики та продоволъства УкраiЪи вiд 30. |2.20|5

Jф 37-1 |-|-|2l2l273 <Про подання пок€lзникiв розвитку регiону в 2016 роцi> та

з метою своечасного поданнrI матерiалiв Зведеного пJIану розвитку
агропроМислового комплексу на 20|6 piK MiHicTepcTBy аграрноi полiтики та

продоволъства УкраТни

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з прийманнrI та узагыIьнення таблиць

зведеного плану розвитку агропромислового комплексу Сумсъкоi областi на

2016 piK та затвердити if склад, що додаеться.
2. Членам робочоi групи забезпечити приймання вiд управлiнь (вiддiпiв)

агропроМ".по"оiО розвиткУ районниХ державних адмiнiстрацiй областi таблиць

Зведеного плану розвитку агропромислового комплексу на 20|6. piK та ik

узагаJIьнення до 26.02.2016 (додаток 2,З).
З. ЗастуПникУ нач€шьника управлiння бухгалтерського облiку,

економiчного аналiзу та розвитку сiльсъких територiй - нач€шIьнику вiддiлу

економiчного аналiзу, iнвестицiй та розвитку сiльських територiй

ПридатКо Л.В. забезпеЧити узагалънення, проведення економlчного анаJIlзу та

розробки матерiалiв Зведеного плану розвитку агропромислового комплексу
-СуЙ."*Оi 

областi на 2016 piK та подаНня ix на розгпяд директору ,Щепартаменту

агропромислового розвитку Сумськоi обласнот державноi адмiнiстрацiт до

09.03.2016.
4. Контроль за виконанням

,Щепартаменту Петрову О.П.
нак€ву по

О.М.Непочатов



Щодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Щепартаменту 

1

агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноi
адмlнlстDац11

OI pj .Ipr}' Jys rрЮ
Склад

робочоi групи з пiдготовки матерiалiв
Зведеного плану розвитку агропромислового комплексу

Сумськоi областi на 201б piK

Нiколаенко - начzшьник управлiння бухгалтерського облiку,
Наталiя Миколаiвна економiчного аналiзу та розвитку сiльсъких

територiй - головний бухгалтер ,Щепартаменту
агропромислового розвитку СумсъкоТ обласноi
державноТ адмiнiстрацii, керiвник робочоi групи

- головний спецiалiст вiддiлу економiчного
аналiзу, iнвестицiй та розвитку сiльських
територiй,.Щепартаменту агропромислового

розвитку СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii, секретар робочоi групи

Гапченко - головний спецiалiст вiддiлу економiчного
IHHa Володимирiвна аналiзу, iнвестицiй та розвитку сiльських

територiй Щепартаменту агропромислового

розвитку СумськоI обласноТ державноi
адмiнiстрацii! Касян - головний спецiалiст вiддiлу економiчного

Олександр Iванович аналiзу, iнвестицiй та розвитку сiльських
територiй Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

Клименко - заступник нач€Llrьника вiддiлу сприяннrI розвитку
Марина Олексiiвна галузей сiльського господарства, охорони працi

та харчовоТ промисловостi Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
деРжавноi адмiнiстрацii

Лапенко - головний спецiалiст вiддiлу сприяння розвитку
Алла Михайлiвна галузей сiльсъкого господарствd, охорони працi

та харчовоТ промисловостi,Щепартаменту
агропромислового розвитку СумськоТ обласноi
державноТ адмiнiстрацii

Тесленко
РаIса IBaHiBHa

Члени робочоi групи:



Пилип
Наталiя IBaHiBHa

Пiдопригора
В iTarriй Олександрович

Придатко
Любов Володимирiвна

Турчин
Петро Iванович

Щиректор Щепартаменту

головний спецiалiст вiддiлу органiзацiйно-
кадрового забезпечення Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi
державноi адмiнiстрацii
начаJIьник вiддiлу сприяння розвитку галузей
сiльського господарства, охорони працi та
харчовоi промисловостi Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi
державноi адмiнiстрацiТ
заступник начальника управлiння - начаJIьник
вiддiлу економiчного аналiзу, iнвестицiй та
розвитку сiлъських територiЙ,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii
заступник директора Щепартаменту - нач€шIъник
управлiння сприяння розвитку галузей сiлъського
господарства, харчовоТ промисловостi та
кадрового забезпечення Щепартаменту
агропромислового розвитду Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстр ацiI

Заступник начальЕика управлiння - начальник вiддiлу
економiчного аналiзу, iнвестицiй та розвитку
сiльських територiй

О.М.Непочатов

Л.В.Придатко



.Щодаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Щепартаменту 

1

агроrrромислового розвитку 1

Сумськоi обласноТ державноi
адмlнlстрацll

pI, as "Zh/A
jю f-рft

Перелiк
таблиць Зведеного плану розвитку агропромислового комплексу

Сумськоi областi на 201б piK та вiдповiдальних працiвникiв Щепартаменту
агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

за Тх приймання та узагальнення

J\ъ

табли
цi

Назва таблицi
п.I.Б.

вiдповiдального
працiвника

l Реалiзацiя сiльськогосподарськоТ продукцiТ i
послуг

Придатко Л.В.
Касян 0.I.

2. Наявнiсть сiльськогосподарських земель Клименко М.о.
Касян 0.I.

a
J. рiллi, посiвнi площi, урожайнiсть

сiльськогосподарських культур
Використання
i валовий збiр

Клименко М.о.
Касян 0.I.

4. наявнiсть i використання мелiорованих земель Клименко М.о.
5. Потреба i BapTicTb насiння та посадкового

матерiалу для посiву i посадки пiд урожай
наступного року

Клименко М.о.

6. Виробництво продукцii тваринництва
Пiдопригора В.О.
Ппидатко Л.В.

7.

8.

Поголiв'я худоби i птицi
Розрахунок продуктивностi худоби i птицi

Пiдопригора В.О.
Придатко Л.В.

9. Забезпечення хулоби i птицi кормами
Пiдопригора В.О.
Придатко Л.В.

10. Виробництво промисловоТ продукцii в
сiльськогосподарських пiдприемствах

Пiдопригора В.О.

11. EKoHoMiKa i праця Придатко Л.В.
|2. Майновi i земельнi вiдносини Тесленко P.I.
13. Потреба в матерiально-технiчних та енергетичних

ресурсах
Лапенко А.М.
Клименко М.о.

14. HMBHicTb i план придбання
сiльськогосподарськоI технiки та обладнання

Лапенко А.М.

1АIIк
Пiдопригора В.О.
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Заступник начаJIьника управлiння - начЕ}льник вiддiлу
економiчного ана_пiзу, iнвестицiй
та розвитку сiльських територiй Л.В.Придатко

2 АIIк Економiчнi показники харчовоi та переробноi
промисловостi Пiдопригора В.О.

3 АIIк Розвиток фермерських господарств Гапченко I.B.
4 АIIк OcHoBHi пок€вники виставковоi дiяльностi ,///пiдприемств агропромисловогокомплексу // Пилип H.I.

ректор Щепартаменту / О.М.Непочатов




