
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми xn Jv /ю
Про внесення змiн до складу
KoMicii з питань здiйснення
нарахування та виплати
часткового вiдшкодування
BapTocTi тварин

Вiдповiдно до пункту 8 Порядку використання коштiв, передбачених у
ДеРЖаВноМУ бюджетi для пiдтримк галузi тваринництва, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 жовтня 2015 р. JФ 884
<Про затвердження Порядку використання коштiв, передбачених у державному
бюДжетi для пiдтримки галузi тваринництвa>), у зв'язку з кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до складу KoMiciT з питань здiйснення нарахування та
ВиПлати часткового вiдшкодування BapTocTi тв ин, утвореноi наказом
,Щепартаменту агропромислового розвитку СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацiТ вiд 04.04.20Iб J\b 23-ОД <Про створення KoMicii з питань
ЗДiЙснення HapaxyBaHHrI та виплати часткового вiдшкодування BapTocTi
тварин>, та затвердити iT склад в новiй редакцiТ (додаеться).

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, склад oMicii з питань здiйснення
нарахування та виплати часткового вiдшкод вання BapTocTi тварин,
ЗаТВерджений нак€вом,.Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi
обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 10.06.2016 Ns 31-ОД <Про внесення змiн
ДО СклаДу KoMicii з питань здiЙснення нарахування та виплати iacrKo"o.o
вiдшкодування BapTocTi тваринD.

3. Контроль за виконанням нак€ву з€tлишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту О.П.Петрова
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Склад
KoMicii з питань здiйснення нарахування та виплати

часткового вrдшкодування BapTocTr тварин

Петрова
Оксана Петрiвна

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Василега
Олександр Олександрович

Зубко
Людмила Григорiвна

Картавий
олексiй олексiйович

Краснюкова
свiтлана Анатолiiвна

- виконуючии обов'язки директора
.Щепартаменту агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
голова koMicii

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ,Щепартаменry
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноi

- нач€LIIьник вlддlлу сприяння
агропромислового виробництва,

розвитку
охорони

працi та харчовоI промисловостi управлtння
сприяннJI розвитку агропромислового
виробництва та харчовоi промисловостi
,Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii,
секретар KoMicii

- заступник директора Щепартаменту-
начаJIьник управлiння зведеного та

державного бюджетiв .Щепартаменту фiнансiв
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ
(за згодою)

- нач€Lпьник вlддiлу обробки даних Статистики
сlльського господарства та навколишнього
середовища управлiння обробки статистичних
даних Головного управлiння статистики у
Сумськiй областi (за згодою)

голова Асоцiацii <Спiлка а.|рарних

пiдприсмств Сумськоi областi> (за згодою)

начаJIьник управлlння податкlв
юридичних осiб Головного

i зборiв з

управлlння
Сумськiйдержавноi фiскальноi

областi (за згодою)
служби у



Кулак
Наталiя IBaHiBHa

Назаренко
юлiя Валентинiвна

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

пилипенко
Iрина Петрiвна

Токар
Наталiя IBaHiBHa

головний спецiалiст вiддiлу сприяння

розвитку агропромислового виробництва,

Ь*оро"" працi та харчовоТ промисловостi

управлiння сприяння розвитку

Турчин
Петро Iванович

агропромислового виробництва, охорони

заступник директора
нач€шьник управлiння

П.I.Турчин

агропромислового виробництва та харчовоl

промисловостi Щепартаменту агропромисло-
вого розвитку Сумськоi обласноТ державноТ
адмiнiстрацii

генеральний директор АсоцiацiТ сiльсько-
господарських товаровиробникiв та

переробникiв Сумськоi областi (за згодою)

- начальник управлlння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй-головний бухгалтер

,Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

- головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнансово-кредитного забезпечення

управлiння бухгалтерського облiку,

економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй ,Щепартаменту агропромислового

розвитку СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацiТ

- головний державний фiнансовий iнспектор

вiддiлу iнспектування в агропромисловому
комплексi та сферi використання природних
pecypciB .ЩержавноТ фiнансовоi iнспекцii в

Сумськiй областi (за згодою)

.Щепартаменту -
сприяння розвитку

агропромислового виробництва та харчовоi'
промисловостi Щепартаменту агр.опромисло-

вого розвитку Сумськоi обласноI державноТ
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Заступник директора Щепартаменту -

Начальник вiддiлу сприяння розвитку

прачi та харчоЁоi промисловостi Фr/ В.О.Пiдопригора


