
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
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Про внесення змiн до наказу
Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 04.04.20|6 NЬ 23-ОД

ВiдповiДно дО ttунктУ 8 ПорядКу викорИстаннrI коштiв, передбачених у
державному бюджетi для пiдтримки гаlryзi тваринництва, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 жовтня 2О15 р. J\Ъ 884
<ПрО затвердЖеннrI ПорядкУ викорисТаннЯ коштiв, передбачених у державному
бюджетi для пiдтримки галузi тваринництвa>), у зв'язку з кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до скJIаду koMicii з питань здiйснення нарахування та
виплати часткового вiдшкодуваннrl BapTocTi тварин, утвореноi наказом
,ЩепартаМентУ агропроМислового розвитку Сумськоi обласноI державноi
аДМiНiСТРаЦii вiд 04.04.20|6 J\b 23-ОД оПро створення KoMiciT з питань
здiйсненнЯ HapaxyBaHHrI та виплати часткового вiдшкодування BapTocTi
тварин), та затвердити rr склад в новiй редакцii (додаеться).

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ ,щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державнот адмiнiстрацii вiд
27.10.20Iб J\ъ 62-ОД <ПрО внесеннЯ змiн до скJIаду KoMicii з питань здiйснення
HapaxyBaHHrI та виплатИ часткового вiдшкодування BapTocTi тварин).

З. Контроль за виконанням наказу з€шишаю за собою.

Тимчасово виконуючий обовrязки
директора Щепартаменту П.I.Турчин



Петро Iванович

Кулак
Наталiя IBaHiBHa

Зубко
Людмила Григорiвна

Картавий
олексiй олексiйович

Краснюкова
свiтлана Анатолiiвна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ,,Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацiТ

JI2zpЦ м бj-рр

Склад
здiйснення нарахування та виплати
вiдшкодування BapTocTi тварин

тимчасово виконуючий обов'язки директора
Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii;
голова koMicii

провiдний спецiалiст вiддiлу сприrIння розвитку
агропромислового виробництва, охорони працi
та харчовоi промисловостi управлiння сприяння
розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисловостi ,.Щепартаменту агро-
промислового розвитку Сумськоi обласноТ
державноi адмiнiстрацii, секретар KoMicii

заступник нач€Llrьника управлiння обробки
статистичних даних начаlrьник вiддiлу
обробки даних статистики сiльського
господарства та навколишнього середовища
управлiння обробки статистичних даних
Головного управлiння статистики у Сумськiй
областi (за згодою)

голова Асоцiацii <Спiлка а|рарних пiдприемств
СумсъкоТ областir, (.u згодою)

начальник управлiння податкiв i зборiв з
юридичних осiб Головного управлiння
д(ержавноi фiскальноi служби у Сумськiй областi
(за згодою)

koMlcll з питань
часткового

Турчин

I



Клименко
Марина ОлексiiЪна

2

- нач€tльник

нiколаенко
наталiя Миколаiъна

пилипенко
Iрина Петрiвна

Скиртач
олексiй Миколайович

Токар
Наталiя IBaHiBHa

Тимчасово виконуючий обовrязки
директора Щепартаменту агропроми-
слового розвитку СумськоТ обласноi
державцоi адмiнiстрацii

[Iачальник вiддiлу сприяння розвитку
агропромислового виробництва, охоро-

агропромислового виробництва, охорони працi
та харчовоТ промисловостi управлiншI сприяння
розвитку агропромислового виробництва
харчово1 промисловостl ,.Щепартаменту
агропромислового розвитку СумськоТ обласноТ
державноi адмiнiстрацii

- заступник начальника управлiння

вlддlлу сприяння розвитку

П.I.Турчин

бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та
розвитку сiльських територiй - наччuIьник
вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансово-
кредитного забезпечення - головний бухгалтер
,.Щепартаменту а|роrrромислового розвитку
Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ

головний спецiалiст вiддiлу бlо<галтерського
облiку та фiнансово-кредитного забезпечення
управлiння бухгалтерського облiку, економiч]
ного аналiзу та розвитку сiльських територiй
Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

начальник управлiння фiнансiв обласного
бюджету ,Щепартаменту фiнансiв Сумсъкоi
обласноi державноi адмiнiстрацii (за згодою)

головний державний аудитор вiддiлу контролю
в аграрнiй галузi, екологii .та природо-
користуванIш Управлiння Пiвнiчно-схiдного
офiсу ,,Щержаудитслужби в Сумськiй областi (за
згодою)
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ни працi та харчовоi прgмисловостi М.о. Клименко


