
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

IIАкАз
м. Суми

Про утворення нового
складу експертноi KoMicii

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про Нацiональний архiвний фонд та
apxiBHi установи)) i Порядку утворення та дiяльностi експертних комiсiй з
проведення експертизи цiнностi документiв, затвердженого Постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 08 серпня 2007 р. N9 1004 для проведення
попередньоi експертизи цiнностi документiв ,га подання iT результатiв на

розгляд експертно-перевiрноi KoMicii !ержавного apxiBy Сумськоi областi та у
зв'язку з кадровими змiнами

FIАКАЗУЮ:

1 . Утворити експертну комiсiю'Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii та затвердити iT новий склад
(додаеться).

2. Призначити Волощенко Свiтлану CeMeHiBHy, провiдного iнспектора
вiддiлу органiзацiйного забезпечення та контролю управлiння сприяння

,га харчовоi промисловостiрозвитку агропромислового
вiдповiдальною за apxiB.

виробництва

З. Призначити HiKiTiHy Ольгу Сергiiвну,
управлlння сприяння розвитку агропромислового
промисловостi - нач€Llrьника вiддiлу органiзацiйного
вiдповiдальною за веденнrI дiловодства.

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ ,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
04.02.201,4 J\Ъ б-ОД <Про утворення складу експертноi KoMicii>.

5. Контроль за виконанням цього нак€ву заJIишаю за собою.

заступника нач€шьника
виробництва та харчовоi
забезпечення та контролю

П.I.Турчин



ЗАТВЕРД}КЕНО

Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку СумськоТ
обласноi державIr оI адмiнiотрацii

4"f . оý {p/r м {grю

нача"пьника управпiння

L-

Турчин
Петро Iванович

Ск.гrад експертноi KoMicii

заступник директора,Щепартаменту - начаJIьник

управлiння сприIIIIня розвитку агропромислового
виробниц,fва та харчовоi промисловостi, голова
експертноi KoMicii

провiдний iнспектор вiддi-lгу органiзацiйного
забезпечення та контролю управлiння сIIрияння

розвитку агропромислового виробниtдтва та
харчовоi проý,Iисловостi, оекретар експерт:ltоi
KoMicii

застJпник начапьЕика уtrравлiння сприяння

розвитку ацропромислоRого вироблrлrцтва та
харчовоi промисловоотi начаJIьник вiддiлу
органiзацiйного забезпечеЕня та контрOлю

Волощенко
Свiтлана CeMeHiBHa

HiKiTiHa
Ольт,а СергiiЪна

нiколаенко
I-Iаталiя Миr<олаТвна

Псшкова
тетяна олексifвлrа

Пiдопригора
Вiталiй Олекоандрович

бухгалтерського облiку, еконопriчного аналiзу та

розвитку сiлъських територiй - начапьник вiддiлу
бухгмтерського облiку та фiнансово-кредитного
забезпеченнrI - головний бухгаптер

головlлий спецiалiст вiлдiпу формування
Нацjонального архiвного фонду та дirrовоJIстRа
(за зголою)

начальник вiддtiлу сприяншя розвитку
агропроil{ислового виробпицтва, охорони працi,га
харчовоi промисловостi,управлiння сприяIrЁrI

розвитку агроЕромислового виробництва та

хаВчовоI промисловостi



Придатко
JLобов Володиlчtирiвна

начадьник вiддiтry економiчного
iнвестицiй та розвитку сirrъських
управлiння бухгалтерського
економiчцого аншriзу та розвитку
територiй

O.C.I{iKiTiпя

аншIlзу,
територiй

o6-1riKy,

сiльоъrсих

I-
l

головний спецiалiст з питань персонаJry вiддiлу
органiзацiйного забезпечення та контролю
угrравлiн rш сприяпня р озвитку агропрOмисJIового
виробництва та харчовоТ fiромисловостi, секретар
органiзацiйного KoMiTeTy

Заеryпник Еачальника управлiппя
сприяння розвЕrтку агропроDrисловоt*о
виробництва тfl харчовоi проп{исловостi -
начальник вiддiлу оргашiз*цiйшого
забезпеченнfi тfl контрOлIо

Iрина МиколаiЪна


