
-//:pZ ср/6

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕIIАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми Ns 3{- рЮ

\-

Про створення експертноi KoMicii

,.Щля проведеннrI експертизи цiнностей та наявностi документiв з грифом
<Для службового користування) вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 27 листопада 1998 р. JФ 1893 <Про затвердження Iнструкцii про
ПОРяДОк облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших

\- матерiальних носiiЪ iнформацii, якi мiстятъ службову iнформацiю> (зi змiнами)
та у зв'язку з кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

1. Утворити в ,Щепартаментi агропромислового розвитку Сумсько1
обласноi державноi адмiнiстрацii (дuлi -,Щепартамент) експертну комiсiю з
перевiрки документiв з грифом <Для службового користування) (даrri - комiсiя)
та затвердити ii склад (додаеться).

2. KoMicii щорiчно проводити перевiрку документiв з грифом к,.Щля

службового користуваннrD), складати вiдповiднi акти i подавати ix на
затвердженнrI директоровi,Щепартаменту.

3. Затвердити список працiвникiв ,Щепартаменту, якi мають право
ПРаЦЮВати з мобiлiзацiЙними документами та з документами з грифом _(Для
службового користування)) (додаеться).

4. ЗатвердитиПерелiк категорiй вiдомостей, що cTaHoBJuITb службову
iНфОрмацiю, якiй присвоюсться гриф <Щля службового користування) в
,Щепартаментi (додаеться).

5. ВИЗнати Таким, що втратив чиннiсть Haкztз ,Щепартаменту вiд
09.|2.2015 J\Ъ 55-ОД <Про створення експертноI KoMicii>>.

6. Контролъ за виконанням цього наказу з€Lлишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора rЩепартаменту О.П.Петрова



Склад

ЗАТВЕРДЖЕНО

Еаказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумсъкоi обласноТ державноi
адмiнiстрацii
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Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлiння сприянця розвитку !
галузей сiльського fоспод
промисловостi та кадрово

експертноТ KoMicii з перевiрки документiв
з грифом <Для службового користування)>

Турчин
Петро IВанович

Скороход
Олександр Панасович

Клименко
Марина Олексiiвна

HiKiTiHa
Ольга СергiiЪна

Харченко
Iрина МиколаiЪна

заступник директора,.Щепартаменту - нач€шъник

управлiння сприrIння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоТ промисловостi та
кадрового забезпечення, голова KoMicii

провiдний iнспектор з питань охорони працi та
мобiлiзацiйноi роботи вiддiлу сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, охорони працi та
харчовоi промис oBocTi, секретар KoMiciI

заступник нач€uL ника вiддiлу сприяннrI розвитку
галузей сiльського господарства, охорони працi та
харчовоТ промисловостi

заступник начальника управлiння сприяннrI
розвитку гагузей сiльсъкого господарства,
харчовоi промисловостi та кадрового
забезпечення - нач€шьник вiддiлу органiзацiйно-
кадрового забезпечення

заступник нача ьника вiддiлу органiзацiйно-
кадрового забезпечення

П.I.Турчин
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нак€}з Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
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список
працiвнИкiв ЩепартаменТу, якi мают право працювати з мобiлiзацiйними
документами та з документами з грифом,<дrrя службового користування>)

Клименко
Марина Олексiiвна

Мельник
валентина Миколаiъна

HiKiTiHa
Ольга СергiiЪна

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

Петрова
Оксана Петрiвна

Придатко
Любов Володимирiвна

Резнiк
оксана Миколаiъна

Скороход
Олександр Панасович

застуtIник начuLльник вtддiлу сприяння
розвитку галузей сiлъського господарства,
охорони працi та харчовоi промисловостi

головний спецiалiст-юрисконсульт

заступник нач€шъника управлiння сприяння
розвитку галузей сiльського господарства,
харчовоi промисловостi та кадрового забезпе-
чення - нач€шьник вiддiлу органiзацiйно-
кадрового забезпечення

нач€Lпъник управлiння бlхгЕtлтерсъкого облiку,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй - головний бухгалтер

заступник директора,.Щепартаменту

начаIIъника управлiння
бухгалтерського облiку, економiчного, аналiзу
та розвитку сiльсъких територiй - нач€шьник
вiддiлу економiчного аналiзу, iнвестицiй та
розвитку сiльських територiй

нач€LгIъник вiддiлу бухгалтерського облiку та
фiнансово-кредитного забезпечення

провiдний iнспектор з питань охорони працi та
мобiлiзацiйноi роботи вiддiлу сприяння
розвитку галузей сiльського господарства,
охорони працi та харчовоi промисловостi



Турчин
Петро Iванович

Харченко
[рина МиколаТвна

Засryпник директора .Щепартаменту -
начальник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення
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заступник директора .Щепартаменту
нач€Lпьник управлiння сприяннrI розвитку
гаlryзей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпеченнrI

заступник начапьника вiддiлу органiзацiйно-
кадрового забезпеченнrI

П.I.Турчин
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наказ ,.Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
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6.

7.

Про результати ревiзiй,
областi, пiдсумком яких
коштiв та майна.

Перелiк

проведених контрольними ревiзiйними. органами
€ виявлення порушень використання державних

9.

10,Про методику, матерiали перевiрок суб'ектiв пiдприемницъкоi дiяльностiна ринку цiнних паперiв та розслiдування правопорушень на ринкуцiнних паперiв.
11,про органiзацiю пiдготовки та проведення комплексних навчань

(тренувань) З питанЬ цивiлъноi оборон" обпч."ого, мiського, районногота об'ективного рiвня.
12,про плани дiй органiв управлiння единоi державноI системи запобiгання i

реагування на надзвичайнi ситуацii техногенного та природного
характеру.

категорiй вiдомостей, що становлять служ у iнформацiю, якiй
присвою€ться гриф <Дл" службового користуванця>> в Щепартаментi

1. Про виробничi потужностi мобiлiзацiйного призначеннlI.
2, Про заходи, передбаченi для забезпечення сталостi функцiонуваннясiльськогосподарськоi галузi в умовах особливого перiоду. 

'

3, Про органiзацiю оповiщення та управлiння за умов переведення системи
а|ропромислового комплексу областi з мирного часу на особливий
перiод, такоЖ у разi iT переведення з режиму постiйно.о бу"r.цiонуванняв режим роботи при виникненнi надзвичайних ситуацiй,ы"о.""ного або

авного рiвня.
веденi).
ормацii, вiднесеноi до конфiденцiйноi

про обсяги мобiлiзацiйних запасiв матерiально-технiчних засобiв та
продовольства, мiсце знаходження складiв i баз ik зберiгання.
Про заходи життсзабезпеченнrI населення регiону в особливий перiод, утому числi про нормоване забезпечення населення продуктами
харчування.

8, Про кiлъкiсть вiйськовозобов'язаних, заброньованих за пiдприемствами,
установами, органiзацiями, за наявностi менше 500 заброньованих.
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13.Про плани взасмодii единоi державноТ системи
реагування на надзвичайнi ситуацii техногенного та

щодо запобiгання i
природного характру

функцiональноi та територiальноi пiдсистеми при лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi ситуацiТ.

14.Щодо складу сил та засобiв реагування на надзвичайнi ситуацii
заг€шьнодержавного та регiонального рiвня (узагальненi).

15.Про органiзацiю оповiщення в разi мобiлiзацii пiдвiдомчих структур та
працiвникiв на piBHi обласноI, районних державних адмiнiстрацiй.

16.Про виробничi потужностi мобiлiзацiйного призначення пiдприемств,
органiзацiй i установ, якi виробляють продукцiю, що не належить до
категорiI оборонноi.

18.про систему (схему трас) зовнiшнього постачання електричною i
тепловою енер iею пiдприемств - виконавцiв мобiлiзацiйних завдань
(KpiM пiдприемств, що виробляють в особливий перiод оборонну
продукцiю);

19.Про обсяги фiнансових видаткiв, щодо мобiлiзацiйноТ пiдготовки.
20.Про потребу в особливий перiод пiдприемств, органiзацiй i установ у

кадрах.
21.Щодо пiдготовки квалiфiкованих спецiалiстiв навч€tпьними закладами

регiону для виконання мобiлiзацiйних завдань.
22.Про забезпечення пiдприемств, установ i органiзацiй, що е виконавцями

мобiлiзацiйних завдань в особливий перiод, енергоносiями, сировиною,
матерiалами та комплексуючими виробами, комун€шьними послугами
(зведенi, KpiM пiдприемств, якi виробляють у цей перiод оборонну
продукцiю).

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльськоfо господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення

Провiдний iнспектор з питань охорони працi

.I.Турчин

;t

1 7.Про номенкJIатури, обсяги,
пiдприемств, органiзацiй
продукцiю (зведенi за
облдержадмiнiстрацiею).

мiсця зберiгання
i установ, якi

мобiлiзацiйних запасiв, щодо
не виробляють оборонну

раидержадмlнlстрацlею, мlсквиконкому,

е

\J

О.П.Скороход


