
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРХtАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
дЕпАртАм EIIT Агропромислоl}ого розвитку

нАкАз

м. Суми u- рю0/ . D€ "rrG

Про внесенIiя змill до додатка д()
наказу вiд 23.02.201б NЪl5-ОД
.,Про лiмiти споживанllrI
енергоносiilз на 201б piK>

Вiдповiдrrо до с,гатей 6, З9 Закону Украiни uПро мiсцевi державнi
алмiiliстрацiТ>, на виконанllя llyHKTy З cTaTTi 51 Бюджетного кодексу Украiни,
Пункту 43 Порядку скJtадання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконаннrI кошторисitз бtоджетних установ, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТrrи вiд 28 лIотого 2002 р. J\Jb 228, з метою забезпечення
проведення в повЕIому обсязi розрахункiв за еJIектричну i теплову енергitо,
водопостачання, водовi/lведення, природний газ

I-IАItАЗУIо:

1, Внести змiни до додатка до I]аказу .Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласгrоТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 2З.02.2016 Jф 15-ОД
uПро лiмiти споживання енергоносiiв на 2016 piK> згiдно з додатком до цього
наказу.

2. Контроль за виконапням цього наказу покласти на начальника
управлirrня бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
тери,горiй - голоtsного бухгаJI,гера Нiколаенко Н.М.

За сr,упн и lt /l l| ректора Щelra pl,aмeHI,y О.П.Петрова
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ЗMillll ,цо _lojlaI,Ka,rlo llаказ_\/ fсltартамlсtlгr, агроIlро\1lIслового розвитк}, С} i\lcbKoT об,пасноТ дер-давtlоJ алмiнiстраl(i[ вiд 2З.02.20lб Л, l5-ОД
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