
СУМськАоБЛАСнАДЕРжАВнААДМIнIсТРдцIя
ДЕПДРТДМЕНТ ДГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

;Y.ll i.p/,6 м. Суми хs /,; РЯ

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 пiдтримки галузi тваринництва, затвердженого

постановоЮ КабiнетУ МiнiстрiЪ У lаiнИ вiд 28 жовтня 20|5 р, Nч 884

<про затвердження Порядку використання коштiв, передбачених У державному

бюджетi для пiдтр"rп" галузi тваринництва)), у зв'язку з кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до складу KoMicii з питань здiйснення нарахування та

виплати часткового вiдшкодування BapTocTi тварин, yTBopeцoi наказом

ЩепартаМентУ агропроМисловогО розвиткУ CyMcbKoi обласноi державноТ

адмiнiстрацii; вiд- 04.0 4.2оtб Jф 23-од <про створення KoMiciT з питань

здiйснення HapaxyBaHHrI та виплати часткового вiдшкодування BapTocTi тварин)

(зi змiнаМи), затвердивши if новий склад (додаеться),

2. ВизнаТи таким, що втраТив чиннiсть, склад KoMicii з питань здiйснення

нарахуваннЯ та виплати часткового вiдшкодування BapTocTi тварин,

затвердЖениЙ наказоМ .ЩепартаМентУ агропроМислового розвитку СумськоТ

обласноТ державноI адмiнiстрачii вiд 12.09 .2о16 N9 54-ОД <Про внесення змiн

до складУ KoMiciT з питанЬ здiйснення нарахування та виплати часткового

вiдшкодування BapTocTi тварин).
3. Контролъ за виконанням нак€ву зЕtлишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту й

О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ,.Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноТ
адмiнiстрацiI

Jй /а,;а/6

Склад
KoMicii з питань здiйснення нарахування та виплати

часткового вrдшкодування BapTocTl тварин

Петрова
Оксана Петрiвна

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Василега
Олександр Олександрович

Зубко
Людмила Григорiвна

Картавий
олексiй олексiйович

Краснюкова
свiтлана Анатолiтвна

працi та харчовоi промисловостi управлiння
сприяння розвитку агропромислового
виробництва та харчовоТ промисловостi

.Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
секретар KoMicii

- заступник директора ,Щепартаменту -
нач€Lпьник управлiння зведеного та

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

- начальник вiддiлу 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
пiдприемств Сумськоi областi>> (за згодою)

нач€uIьник управлiння податкiв i зборiв з

юридичних осiб Головного управлiння

виконуючии обов'язки директора
Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
голова комlс11

наччLlrьник вiддirгу сприяння
агропромислового виробництва,

розвитку
охорони

у Сумськiй



Кулак
Наталiя IBaHiBHa

Назаренко
юлiя Валентинiвна

нiколаенко
наталiя Миколатвна

пилипенко
Iрина Петрiвна

Токар
Наталiя IBaHiBHa

Турчин
Петро Iванович

головний спецiалiст вiддiлу сприяння
розвитку агропромислового виробництва,
охорони працi та харчовоi промисловостi
управлiння сприяння розвитку
агропромислового виробництва,га харчовоi
промисловостi ,Щепартаменту агропромисло-
вого розвитку СумськоТ обласноI державноi
адмiнiстрацii

генеральний директор АсоцiацiТ сiльсько-
господарських товаровиробникiв та
переробникiв CyMcbKoi областi (за згодою)

- нач€uIьник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та
сiльських територiй-головний

розвитку
бухгалтер

Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацiТ

головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнансово-кредитного забезпечення
управлlння бухгалтерського облiку,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноI
адмiнiстрацiТ

головний державний аудитор вiддiлу
контролю в аграрнiй галузi, екологiТ та
природокористування Управлiння Пiвнiчно-
схiдного офiсу .Щержаудитслужби в Сумськiй
областi (за згодою)

заступник директора ,Щепартаменту -
начЕLпьник управлiння сприяння розвитку

промисловостi
вого розвитку
адмiнiстрацii

Начальник вiддiлу сприяння розвитку
агропромислового виробництва, охорони
працi та харчовоi промисловбстi Щепартаменту
агропромислового розвитку CyMcbKoi
обласноi державноi адмiнiстрацii

агропромислового виробництва та харчовоi
,.Щепартаменту агропромисло-
Сумськоi обласноi державноТ

В.О.Пiдопригора


