
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIЕIIСТРАIltЯ
дЕпАртАмЕнт Агропромислового l,озвитIi у

Jб /0 lot{
нАкАз

м. Суми Jtгs 6€ рЯ

Про проведенця
виiзних нарад

Вiдповiдно до завдань, визначених у пунктi 5 По,гlоження про
Щепартамент агропромислового розвитку СумськоТ обласлrоj' державноi
адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням голови CyMcbKcli обласноi
державноi адмiнiстрацii 07.11.2012 J\Ъ 448-ОД (у редакцii розпорядження
голови CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii 10.10.2016 J\Ъ 509-ОД),

FIАКАЗУЮ:

1 . Затвер дити графiк проведення виiзних нарад з питань пiдвищення
ставки орендноi плати на земельнi дiлянки сiльськогосподарсъкого призначення
державноi форми власностi та реалiзацii Програми розвитку агропромислового
комплексу та сiльських територiй Сумськоi областi на перiод до 2020 року
(додасться).

2. Затвердити перелiк питань, що винесенi на обговорегtItя учасникiв
наради з питань пiдвищення ставки орендноi плаl,и FIа зепле"tьlti дiлянки
сiльськогосподарського призначення державноi форми власностi та реалiзацii
Програми розвитку агропромислового комплексу та сiльських територiй
Сумськоi областi на перiод до2020 року (додаеться).

3. Вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансово-креди,гного зебезпечення

укласти договiр про надання трансгIортних послуг по перевезенню ,,(о мiсця про
проведення нарад доповiдачiв з питань, що винесенi на обговореIrlш учасникiв
наради.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на. заступника
начальника управлiння бухгалтерсъкого облiку, економiчного аналiзу та

розвитку сiльських територiй - начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та

фiнансово-кредитного забезпечення - головного бухгалl,ера l-IiKo,racгtKo Н.М.

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту П.[.Турчин
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бульвар
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ЗАТВЕРД}КЕНО

Наказ ЩепартамеFIту
агропромислового розIrитку 
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СумськоТ обэtаrсноl' д:ржавноТ
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перелiк питань, tцо винесенi на обговорення учасlrиtсiв IIарrrдll з питань
пiдвищення стаВки оренДноi плаТи на земелLtti дiлrltt,tи

сiльськогосподарського пр изначення державноi форпr и B.ll lt t tlocTi та

реалiзацii Програми розвитку агропромислового комплексу т,а сiльських
територiй СумськоТ областi на перiод до 2020 року

заступник начальника управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй - начальник вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнансово-кредитного забезпеченчт -
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з/п
Назва документу

Назва установи, оргlltrtзацtt,
вiдповiдrьчыtоi зlt гriлгслоurtу доповiдi

2 J

l

Презентацiя заходiв Програми розвитку
агропромислового комплексу та
сiльських територiй СумськоТ областi на
перiод до2020 року

!епартамент агропроN,Il{слового

розвитку Суп,lськоТ облас rtoi

державноi адмiнiстрачiТ

2
Презентацiя бiзнес-проекту щодо
створення мiнi-репродуктора по

розведенню свиней

Iнститут сiл ьськог о го с t l.,,щitрства

Пiвнiчного Сходу l-tA.,\tl УкраТни

аJ
Ефективнiсть запровадження MlHl-
переробки молока на територii
об'еднаноi громади

Кафедра технологii молока 1 м'яса
Сумського нацiонального аграрного
унiверситету

4
Ефективнiсть ведення вiвчарства в

малих формах господарювання

Кафелра розведення i селекцiТ тварин
та водних бiоресурсiв Сr,,"tського
нацiоtlальноl,о аграрIIоI,(l

унiверсите гу

5
Кадрове забезпечення соцiально-
економiчного розвитку територiй

Факультет економlки .1 менеджменту
Сумського нацiонального аграрного

унiверситету

6

Про пiдвищення ставки орендноТ плати
за земельнi дiлянки
сiльськогосподарського призначення
державноТ власностi

Головне упрtrвлiнtlя
Щержгеокадас,грy ), Cyritc,uKiй областi

головний бухгалтер Н.М.ЕIiкола€нко


