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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми xnlT-C,?

Про створення експертноi KoMicii

,Щля проведення експертизи цiнностей та наявностi документiв з грифОМ

<Для службового користування) вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 27 листопада 1998 р. Ns 1893 <Про затвердження IнструкцiI про
порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших
матерiальних HociiB iнформацii, якi мiстять службову iнформацiю> (зi змiнами)
та у зв'язку з кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

1. Утворити в .Щепартаментi агропромислового розвитку СУмСьКОi
обласноI державноi адмiнiстрацii (даrri -,,Щепартамент) експертну комiсiю З

перевiрки документiв з грифом <Для службового користування> (далi - комiсiя)
та затвердити iT склад (додасться).

2. KoMicii щорiчно проводити перевiрку документiв з грифом <ДЛЯ

службового користування), складати вiдповiднi акти i подавати ik На

затвердженнrI директоровi .Щепартаменту.
3. Затвердити список працiвникiв ,Щепартаменту, якi маютЬ ПРаВО

працювати з мобiлiзацiйними документами та з документами з грифОМ <ДЛЯ

службового користуваннrI> (додаеться).
4. Затвер дити Перелiк категорiй вiдомостей, що становлять слУжбОВУ

iнформацiю, якiй присвоюеться гриф <Для службового користування) В

,.Щепартаментi (додаеться).
5. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ ,.Щепартаменту вiд

|I.07.2016 J\Ъ З8-ОД <Про створення експертноi KoMicii>.
6. Контроль за виконанням цього нак€ву з€tлишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменry О.П.Петрова



Турчин
Петро Iванович

Скороход
Олександр Панасович

HiKiTiHa
Ольга Сергiiвна

Пiдопригора
Вiталiй
Олександрович

Харченко
Iрина Миколаiвна

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлiння сприяння
розвитку агропромислового виробницт
та харчовоi промисловостi

Склад
експертноi KoMicii з перевiрки документiв
з грифом <<Для службового користування>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

нак€в .Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii

Xn.{7-"2

П.I.Турчин

заступник директора,Щепартаменту - начzllrьник

управлiння сприяннrI розвитку агропромислового
виробництва та харчовоi промисловостi, голова
KoMicii

провiдний iнспектор з питань охорони працi
вiддiлу сприяння розвитку агропромислового
виробництва, охорони працi та харчовоi
промисловостi, секретар KoMicii

заступник начальника управлiння сприяння

розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисловостi нач€шьник вiддiлу
органiзацiйного забезпечення та контролю

нач€Lпьник вiддiлу сприяння розвитку
агропромислового виробництва, охорони працi та
харчово1 промисловост1

головний спецiалiст вiддiлу органiзацiйного
забезпечення та контролю



ЗАТВЕРДЖЕНО

Haкitз ,.Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноi
адмiнiстрацii

список
працiвникiв Щепартаменту, якi мають право працювати з мобiлiзацiйними
документами та з документами з грифом <Для службового користування>>

Мельник
валентина МиколаIвна

HiKiTiHa
Ольга СергiТвна

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

Петрова
Оксана Петрiвна

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Придатко
Любов Володимирiвна

Рсзнiк
оксана Миколатвна

Скороход
Олександр Панасович

Турчин

розвитку агропромислового виробництва та
харчово1 промисловостl - нач€LIIьник вlддlлу
органiзацiйного забезпечення та контролю

наччшьник управлiння бухгЕLлтерського облiку,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй - головний бухгалтер

заступник директора Щепартаменту

агропромислового виробництва, охорони працi

управлlння
бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу
та розвитку сiльських тереторiй - начаlrьник
вiддiлу економiчного аналiзу, iнвестицiй та

розвитку сiльських територiй

начЕLIIьник вiддiлу бухгалтерського облiку та

фiнансово-кредитного забезпечення

провiдний iнспектор з питань охорони працi
вiддiлу сприяння розвитку агропромислового
виробництва, охорони працi та харчовоi
промисловостi

заступник директора ,.Щепартаменту
начапьник управлiння сприяння розвитку
агропромислового виробництва та харчовоi
промисловостi

Петро Iванович



Харченко головний спецiалiст вiддiлу
-заоезпеченIuI та контролю

органiзацiйного
Iрина МиколаiЪна

Засryпник директора Щепартаменту -
начальнпк управлiння сприяння
розвитку агропромислового виробництва
та харчовоi промисловостi



ЗАТВЕРД}(ЕНО

наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ дерiкавноi'
адмiнiстрашiТ

//l fl /pА ль

[Iерелiк
категорiй вiдомостей, що становлять службу iнформачiю, якiй

присвоЮ€тьсЯ гриф <ДлЯ службового користування>> в f,епартаментi

1. Про виробничi потужностi мобiлiзацiйного призначення.
2. Про заходи, передбаченi для забезпечення сталостi сРункшiон)/ВаI]НЯ

сiльськогосподарськоТ галузi в умовах особливого перiоду.
з. Про органiзацiю оповiщення та управлiння за умов переведення системи

агропромислового комплексу областi з мирного часу на особливий
перiод, також у разi iT переведення з режиму постiйного функuiонуваННЯ
в режим роботи при виникненнi надзвичайних ситуашiй техногенного абО

природного характеру загальнодержавного рiвня.
4. Про змiст мобiлiзацiйних завдань (звеленi).

5, Про норми технiчного захисту iнформацiТ, вiднесеноi'до конфiдеНЦiйНОТ

iнформачiТ.
6. Про обсяги мобiлiзацiйних запасiв матерiально-технiчних засобiв та

продовольства, мiсце знаходження складiв i баз Тх зберiгання.
7. Про заходи життсзабезпечення населення регiону в особливий перiол, у

тому числi про нормоване забезпечення населення продуктами
харчування.

8. Про кiлькiсть вiйськовозобов'язаних, заброньованих за пiдrlри€мсТВами.

установами, органiзацiями, за наявностi менше 500 заброньоВаНИХ.

9. Про результати ревiзiй, проведених контро_r]ьниN{и ревiзiйними орГаНаМ[4

областi, пiлсумком яких е виявлення порушень використання держаВнИх
коштiв та майна.

1 0.Про методику, матерiали перевiрок суб'сктiв пiдприсмницькоТ дiял bHocTi

на ринку цiнних паперiв та розслiдування правопорушень на ринк},
цiнних паперiв.

l 1.Про органiзацiю пiдготовки та проведення компJlексних l{a.BL{aHb

(тренувань) з питань цивiльноТ оборони обласного, мiського, районного
та об'ективного рiвня.

12.Про плани дiй органiв управлiння сдиноТ державноТ системи залобiгання i

реагування на надзвичайнi ситуацii техногенного та прИрОДНОГО

характер\/.



lз,про плани взаемодiт сдинот державнот системи шодо запобiгання i

реагування на надзвичайнi ситуацiт техногенного та природного xapakl,1]\

функцiоНальноТ та териТорiальнОТ пiдсистемИ при лiквiдацiТ наслiдкiв

надзвичайно[ ситуацiТ.
14.Щодо складу сил та засобiв реагування на надзвичайнi ситуачiТ

загальнодержавного та регlоналъного рiвня (узагальненi).

15.про органiзацiю оповiщення в разi rчrобiлiзацiт пiдвiдомчих структ!,р та

працiвникiв на piBHi обласноТ, районних державних адмiнiстраuiй,

16.Про виробничi потужностi мобiлiзацiйного призначення пiдприсмств,

органiзацiй i установ, якi виробляють продукцiю, шо не належить до

категорiТ оборонноТ.
17.Про номенклатури, обсяги, мiсця зберiгання мобiлiзацiЙНИХ ЗаПаСiВ, ШОДО

пiдприемств, органiзацiй i установ, якi не виробляють оборонну,

продукцiю (зведенi за райдержадмiнiстрацiсю, мiсквиконкому.
облдержадмi нiстрацiею).

18.про систему (схему трас) зовнiшнього постачання електричною l

тепловою енергiсю пiдприсмств - виконавцiв мобiлiзацiйних завдань

(KpiM пiдприсмств, щО виробляють в особливиЙ перiол обороннl,

продукчiю);
1 9.Про обсяги фiнансових видаткiв, rцодо мобiлiзацiйноl' пiдготовки.

20.про потребу в особливий перiод пiдприсмств, органiзаuiй i установ y

кадрах.
2l.Щодо пiдготовки квалiфiкованих спецiалiстiв навчальними ЗаКЛаДаМИ

регiону для виконання мобiлiзацiйних завдань.
22.Про забезпечення пiдприсмств] установ i органiзацiй, шо с виконавцяI\,{и

мобiлiзацiйних завдань в особливий перiод, енергоносiями, сировl4ною.

матерiалами та комплексуючими виробами, комунальними пос-п\/гаN,Iи

(зведенi, KpiM пiдприемств, якi виробляють у цей r-rерiод оборонн1,

продукчiю).

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлiння сприяння

розвитку агропромислового виробництва /-
та харчовоI промисловостi П.l.Турчин

Провiдний iнспектор з питань охорони працi
вiддiлу сприяння розвитку агропромисловоfо
виробництва, охорони працr та харчовоl
промисловостi О.П.Скороход


