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СУМСЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАIЧIЕНТ АГ РОПРОМИ СЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми зчп ft ,с>J/ ll хл zэ,

Про органiзацiю i проведепня
обласного передсвяткового я рмарку
ло Новорiчних та Рiздвяних свят

На виконаFIня планУ осI.IовгIих заходiв /{епартамеIJту агропромислового
розвитку СумськоТ обltасноI .цержавноi аl{мiнiс,грашiI r-ra 2015 piK тa з меl,ою
задоволення потреб житеJriв об;lастi у продуктах харчування

НАКАЗУIо:

1 . 11ровестИ 26 грудIjIя 2015 року на площi Незалежностi, 2 обласний
передсвятковий ярмарок до Новорiчних та Рiздвяних свят.

2. Закрiпити за районами для FIадання Тм практичноТ допомоги у гriдготовцi
до участi у обласному заходi вiдповiдальних чергових працiвникiв !епартаменту
агропромислового розвитку СумськоТ обласноТ державFIоi адмiнiстрацiТ згiдно
додаr,ку 1.

3. Перiод роботи вiдповiдальних чергових працiвникiв на обласному
ярмаркУ - з 7-00 до 14-00 гqдинИ 2б грулня 2015 року.

4. ВiдпоВiдальниМ черговиМ працiвrIикам .забезпечити розмiшення
пiдгrрисмс,гв - учасникiв.

5. Головному спецiалiсту вiддtiлу органiзаtliйно-калрового забезлечення
Пилип НаталiТ IBaHiBHi оргаrriзувати загальне розмiщення.

6, Працiвникам задiяним у проведеrrнi ярмарку надати за Тх заявоIо вiльнi
години за фактично вiдпрацьований час в установленому порядку.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора !епартаменту-начальника управлiння сприяння розвитку галузей

Щи ректо р {епа ртаменту о.lVI.Непоча,I,ов



список
закрiплених вiдповiдальцих чергOвих за районами для надання

iм практичнот допомоги у пiлго"l,овцi до учас,гi в обласнiй
передсвятковiй ярмарчi до Новорiчних та Рiздвяних свят

_ Додаток l

furJ't-{2"Р"" ;/"/&"-дю/,Г

Пилип H.I.
Пiдопригора В.о.
Скороход О.П.
Бiдненко С.О.

v
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Вiдповiдатrьна за загальне розмiщення :

Фотографування заходу :

}!
п/п Район П.I.П. вiдповiдального

заступника директора
п.I.п.

вrдповцального

Пiдпис
вiдповi-

дальноfо
l Бiлопiльський

Турчин
Петро

Iванович
i

Червяк Л.М.

2 Буринський Червяк Л.М.
a
J Конотопський Червяк Л.М,

4 Путивльський Кулак H.l

5 Кролевецький Кулак H.I

6 Глухiвський Кулак H.I

7 лебединський Барсукова Г,В.

в Липово-flолинський Барсукова Г.В.

9 Недригайлiвський Барсукова Г.В.

l0 роменський Глалун О,М.

1l Шосткинський Гладун о.М.

|2 Велико-Писарiвський Глалун О.М.

1з Середино - Булський

ыl
ф/

|4 Краснопiльський Тесленко P.I

15 Охтирсьrtий Теслейко P.I.

lб Сумський Пилипенко I.П,
и
/r--|7 Тростянецький Пилипенко I.П

18 ямлiльський

Щиректор Щегlартаменту о.lVI.Непочатов


