
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕР}КАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми Jф "I,1 оу

Про органiзацiltl i проведеtlllяl
обласноl,о rtередс вя,l,коl}оl-о
п родовоJlьчого rIрмарку ло
великоднiх свят

Flа викоrIання плану осttовних заходiв Щепартаменту агропромислового

розвитку СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацii на 2016 piK та З МеТоЮ

задовоJlення потреб жи,ге"ltiв областi у продуктах харчування

I]АКАЗУIо:

l. Провести 2З.04.2016 обласний передсвятковий продовольчий ярмарок
до Великоднiх свят на територii приватного пiдприсмства <Торговий ценТр
<<КиТв> за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, 1.

2. Закрiпити за районами вi;tповiдальних працiвникiв !епартаментУ
агропромислового розвитку СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстраuii (далi -
/{епартамеr-rт) лля надаIttlя Тм практичI]оТ допомоги у пiдготовцi до участi У
обласному ярмарку зl,i:trrо з дода,l,ком (доzцасться).

З. Перiол робоr,и вi.ltгlовiдальних працiвникiв !епартаменту на обласному
ярмарку - з б-00 до 14-00 години 23,О4.2016.

4. Вiдповiдальним працiвникам l[епартаменту забезпечити розмiщення
пiдприемств - учасникiв ярмарку.

5. I'оловному спецiалiстовi вiддiлу органiзацiйно-кадрового забезпечення

управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення Пилип Наталii IBaHiBHi оРганiзувати
загальне розмiIцення учасникiв ярмарку.

6. Вiдповiдальним працiвникам .Щепартаменту, задiяним у проведеннi
обласного ярмарку, IIаJlаl,и за Тх заявою iнший день вiдпочинку в

установленому законодавс],вом гIорядку.
7. Конr,роль за виконанням наказу покласти на заступника директора

f]егrартаменту - нача.цьника управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
l,осllоларс,1,1]а, харчовоТ IIромисJlовостi та калрового забезпечення Турчина
Петра lвановича.

Засr,уlI ни к директора Щепаpтaменту О.П.Петрова
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"чl,ugчо_lч9
Тесленко Р l_
Мельник В.М.
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Савоненко Н.П.

Савоненко Н.П.
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Мельник В.М.
9, Красtrопiльський
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Кулак H.l
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