
СУМСЬКА ОБЛАСНА НА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми

в

Про утворення робочоi групи

ВiдповiдНо до статей |9,26 Бюджетного кодекоу УкраТни, постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 вересня 2011 р. Nь 1001 <Щеякi питання утворення
структурниХ пiдроздiлiв внутрiшнього ауди,rу та проведення такого аудиту в
MiHicTeilcTBax, iнших центральних органах виконавчоi влади, ik територiальних
органаХ та бюджетниХ установаХ, якi нале}кать до сфери управлiння MiHicTepcTB,
iнших центральних органiв виконавчоi влади), розпорядження голови Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 21,ов.2о14 м з69-оД, керуючись п. 1.1, та
п, L2, Глави 1 РоздiлУ Стандартiв внутрiшнього ауди,tу, затверджених наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 04,10.2о11 Ns \247 та заресстрованих у
MiHicTepcTBi юстИцii Украiни вiД 20.10.2011 N9 12it9l\9g51, наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 14.09,2012 ль 995, з MeToIo виконання протокольного
доручення Прем'ер-мiнiстра Украiни, наДаного па засiданнi Урядового KoMiTeTy
соцiально-економiчного розвитку з питань мiжнародного спiвробiтництва
18.07.2014 (п. З5 <Про стан дотримання розпорядниками бюджетних коштiв
бюджетнОго законОдавства та законодавства з питань державних закупiвель>)

НАКАЗУЮ:

1. УТВОРИТи робочу групу з метою вироблення стратегiчних напрямiв для
запровад}кеннЯ системИ внутрiшНього контролю та затвердити tT склад (лоласться),

2. ЗДiйСнити iнвентаризацiю iснуючих завдань та фунrtцiй, виконання яких
законодаВчо закрiПленО за fепартаментом агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi дер}кавноi адмiнiстр ацiТ.

3. ЗДiйСНИТИ оцiнку ризикiв, якi впливаIоть на досягнення мети та
стратегiчних цiлей дiяльностi установи, визначити способи реагування на них, а
також розробити вiдповiднi заходи контролю з д,{cToto пцirIiмiзацii впливу ризикiв
вiдповiдно до накzLзу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 14.09.2012 ЛЬ 995.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту
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Турчин
Петро Iванович

HiKiTiHa
Ольга Сергiiвна

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Придатко
Любов Володимирiвна

Резнiк
оксана Миколаiвна

Харченко
Iрина МиколаiЪна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi дер)(авноi адмiнiстрацii

- заступник директора Щепартаменry
начальник управлiння сприяння розвитку
агропромислового розвитку та харчовоi
промисловостi, голова KoMiciT
- заступник HaLIaлbtIllKa управлiння сприяння

розвитку агропромислового розвитку та
харчовоi промисловостi - наLIальник вiддiлу
органiзачiйно-lсадрового забезпечення та

контролю управлiння априяння розвитку
агропромислового розвитку -га харчовоТ
промисловостi, член KoMicii
- начальник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй - головний бухгалтер,
член tcoMicii
-начfuтьник вiддiлу сприяння розвитку
агропромислового виробництва, охорони
працi та харчовоI промисловоотi управлiння
сприяння розвитку агропромислового

розвитку та xap,loBoT промисловостi, член
KoMicii
- заступник начальника управлiння
бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу
та розвитttу сiльських територiй - начальник
вiддiлу еt(ономi.lного аналiзу, iнвестицiй та

розвитItу сiльсьIсих територiй, LIлен KoMiciI
-начальниrt вiддiлу бухгалтерського облiку та

фiнансово-кредитного забезпечення

управлiння бухгалтерського облiку,
еконопцi.lного аналiзу та розвитку сiльських
територiй, IIлен KoMiciT
-головний спецiалiст вiддiлу органiзацiйно-
кадрового забезпечення та контролю

управлiння сприяння розвитку
та харчовоiагропроА4ислового розвитl(у

проN,lисловостi, член KoMiciT
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Склад
робочоi групи iз запровадження системи внутрiшнього контролю

Начальник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аirалiзу та розl]итI(у
сiльських територiй - головний бухгалтер Н.lVLНiкола€нко


