
Сумська обласна дер]кавпа
адмiцiстрацiя

Сумська обласла рад:

18.06.2020
сIl:лýýý розпоряджЕýня

]\} 27J_од21

IIpl злэtэння змiн дэ слiльного розпOряд!{tеняя loлоsд CyMcýrOi обласзоi
де?r{ааrrоi алмiнiстрацii та годовп CyMcbKoi обласвоi радu вiд 20.06.2018
.]l} 385-од22

Вiдпозiдно до частrrх :rершо1 cTaTri 5, r:ункту 9 частини першоТ
cTaTTi 39 Закану УхраiЪи <Гро MicueBi держав:лi адмiнiстрацi >, частипи cboMoi
cTaTTi 55 Закоlrу Украlн:,l <<ГIро мiсцезе само9рядування в Украiн|),
у зв'язку з кадро9ими змiчами:

l, Bliecтý до спiльного розrOрядження головr СумськоТ обласноi
державноi адмi:riстрацii та голоа]i CyMcbKoi обласноi ралл вiд 20.06.2018
Nе З85-ОЩ122 <Про утворенrrя KoMicii з питань викоЕання заходiв Програмrr
розвrтку агропромислозото комплексу та сiльськr:х територiй Сr,!{a}коТ об;lастi
ва перiол ло 2020 року) (зi змiнами) TaKi змiни:

1) викласта пухrсr 4 тексту розпоряджеаня у такiй редас|'i:
(4. KoнTpo]rb за викоцаЕIUIм цього розпоряджеrýя] покласт'i на

засryпника голо;у С}длськоТ об,:rаслоi державноТ адм.iнiстрацii Бахэirова С,В.
та заступниlса гоrоли Суrиськоi оýлаено! ради Головко T,I.>>;

2) вивести зi складу Koмicii з fi}lTaнb в],lконý{rя заходiв ГIроrрами

розви::ý ,грOЕромисловоm комплексу :а сiльських тер"торiй СумськоТ областi
на перiод до 2020 року (далi - комiсiя) Боршоша IBaHa Семепозича, засryцЕика
Isлови Cyмcbкoi обласноТ державноi адмiнiстрацii, CiTaKa олександра
Михайловича, директора,Щепартаменry економiчного розвитку i торгiвлi
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстр ]ii', та ввести до ii складу Баявiкова
Сергiя Володимирозrlча, заступника гоrозli Сумськоi обласноi державноj'
адмiнiс?ацii, Кальнову 1риьу Леонiдiвну, вхкоýуючого обов'язки директора
,Щепартаменry економiчного розвитку i торгiвлi CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацiI.

2,,Щепартаменry агропроý]lслозого розвиlку CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii сriльно з управлiэ:lям iнформацiйноi дiяльностi та
комунiкацiй з lромэдськiстю CyMcbKoi обласвоi державtоi адмiпiстрsц]i
опрrлюд!{ити iнфорлrаuiю про змiýи у складi KoMicii на веб-портадi йсцевкх
optaнiв викоцавчоi вллдс Сумськоi областi.

3.Вiддkу iяформацiйно-аrrа.]iтичноi роботи вlIконавчого а[арату
CyltcbKoT обласноi ради оприлюднити iнформачiю про змiни у ск::адi roMicii на
сайтi Сумсьхоi обласноi радп.
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4_ бизнати TaK{tM, що Rтратило чiýнiстr, cniJБHe розпоряджеЁI{я голо}!
СуvськоТ обласноТ державноi адriнiстрацiТ m mлови С}мськоТ обласноТ ради
ви 24.09.20l8 Ns 507-оД29 ((про внесенttя змiн до спiльного
СумськоТ обlrасЕоi дерХавноi адмiнiстрацii та
вiд 20.06.20l8 },Г9 З85-ОД22,).
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