
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦlЯ
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Про створення комiсiiз питань
здiйснення нарахування та виплати
часткового вiдшкодуванпя
BapTocTi тварин

_Riдповiдно до пункту 8 Порядку використання коштiв, передбачених у
ДеРЖаВноМу бюджетi для пiдтримки галузi тваринництва, затвердженого
ПосТановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 жовтня 20|5 р. Nч 884
<Про Затвердження Порядку використання коштiв, передбачених у державному
бЮДЖетi для пiдтримки галузi тваринництва), на виконання нак€ву
MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики та продовольства УкраiЪи вiд 01 .|2.20t5 Jф 459
КПро здiйснення нарахування та виплати часткового вiдшкодування BapTocTi
ТВаРин), нак€ву MiHicTepcTBa а|рарноi полiтики,та продовольства Украiни та
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 04.03.20tб J\b 80/319 кПро затвердженнrI
паспорту бюджетноi програми на 2016 piK>

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комiсiю з питань здiйснення нарахування та виплати
ЧасТкового вiдшкодування BapTocTi тварин та затвер дити if склад (додаеться).

2. KoMicii з питань здiйснення нарахування та виплати часткового
вiдшкодування BapTocTi тварин забезпечити розгляд матерiалiв поданих
сУб'ектами господарювання. За результатами засiдання KoMiciI забезпечити
ПОДаннrI Реестру суб'ектiв господарювання, яким нараховано'часткове
вiдшкодування BapTocTi тварин, до MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
продовольства УкраТни.

3. Контроль за виконанням наказу зЕtлишаю за собою.

Засryпник директора Щепартаменту О;П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноI
адмlнlстрац11
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Склад
KoMicii з питань здiйснення нарахування та виплати часткового

вiдшкодування BapTocTi твариц

Турчин
Петро Iванович

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Василега
Олександр Олександрович

Зубко
Людмила Григорiвна

Картавий
олексiй олексiйович

Краснюкова
свiтлана Анатолiiъна

Кулак
Наталiя IBaHiBHa

заступник директора Щепартаменту начiшьник
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоi промисловостi та кадрового
забезпечення .Щепартаменту агроrrромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii, голова KoMicii

нач€Lльник вiддiлу сприяння розвитку га;rузей сi,liьського
господарства, охорони працi та харчовоТ промисловостi
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоi промисловостi "га кадрового
забезпечення !епартаменry агропромислового розвитку
СумськоI обласноi державноi адмiнiстрацii,
секретар KoMicii

заступник директора Щепартаменту- начальник

управлiння зведеного та державного бюджетiв
,Щепартаменту фiнансiв СумськоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацii (за згодою)

начЕuIьник вiддiлу обробки даних статистики сiльського
господарства та навколишнього середовища управлiння
обробки статистичних даних Головного упРавлiння
статистики у Сумськiй областi (за згодою)

голова Асоцiацii <Спiлка аIрарних пiдприемств. СумськоТ
областi> (за згодою)

нач€Lльник управлiншI податкiв i зборiв з юридичних осiб
Головного управлiння д9ржавноi фiскальноТ служби у
Сумськiй областi (за згодою)

головний спецiалiст вiддiлу сlrриrlння розвитку галузей
сiльського господарства, охорони працi та харчовоТ
[ромисловостi управлiння сприяння розвитку га;rузей
сiльського господарства, харчовоi rrромисловостi та
кадрового забезпечення !епартаменту агропромислового
розвитку СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацri



[]

генерirльний директор АсоцiацiТ сiльськогосподарських

,оuфо""робникй ,u переробникiв Сумськоi областi

(за згодою)

начilIьник управлiння бухгалтерського облiку,

економiчного аналiзу та розвитку сiльських територiй -
головний бухгалтер ,щепартаменту агропромислового

розвитку СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii

головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського облiку та

фiнансово-кредитного забезпечення управлiння
бу*.-r.РськогО облiку, екоцомiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй ,щепартаменту агропромислового

розвитку CyMcbKoi' обласноi державноi адмiнiстрацiТ

заступник начальника вiддiлу iнспектування в

агропромисловому комплексi та сферi використання

природних pecypciB ,щержавнот фiнансовоi iнспекцiт в

Сумськiй областi (за згодою)

Назаренко
юлiя Ва.пентинiвна

нiколаснко
наталiя Миколатвна

пилипенко
Iрина Петрiвна

Токар
, Наталiя IBaHiBHaý,

Засryпник директора .Щепартаменту О.П.Петрова




