
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АД4IНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми ]\ъ tr2р

Про внесення змiп до наказу Щепартамепry агропромислового розвитку
Сумськоi обласпоiдержавноi адмiнiстрацii вй 11.05.2017 Лil 4б-ОД

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про Нацiона.пьний архiвний фонд та
apxiBHi установи> i Порядку утворенIrя та дiяльностi експертних комiсiй з
проведеЕIuI експертизи цiнностi документiв, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 серпня 2007 р. Jф 1004, для проведення
попередньоi експертизи цiнностi документiв та поданЕя ii результатiв на
розгляд експертно-перевiрноi KoMicii ,Щержавного apxiBy CyMcbKoi областi, та у
зв'язку з кадровими змiнами

tIАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до складу експертноi KoMicii .Щепартаменту
агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого наказом,Щепартаменry агропромислового розвитку CyMcbKoi
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 11.05.2017 jФ 46-ОД (Про утворення
нового складу експертноi KoMiciii>, затвердивши його в новiй редакцii
(додаеться).

2. Призначити Сергiенка Сергiя Анатолiйовича, заступника нач€Lпьника

управлiння сприяння розвитку агроцромислового виробництва та харчовоi
промисловостi - начальника вiддiлу органiзацiйного забезпеченIи та контролю,
вiдповiдальною особою за ведення дiловодства в ,Щепартаментi
агроцромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

З. Контроль за виконанням цього наказу зшIишаю за собою,

Щиректор Щепартамепry о.М.Маслак



f

виробництва та харчовоi промисловостi, голова
експертноi KoMicii

- провiдний iнспектор вiддiлу органlзацlиного
забезпечення та контролю управлiння сприяння

розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисловостi, секретар експертноi
KoMicii

начальник вiддiлу сприяння розвитку
Марина ОлексiiЪна агропромислового виробництва, охорони працi та

харчовоi промисловостi управлiння сприяння

розвитку агропромислового
харчовоi промисловостi

заступник начаJIьника управлiння бlхга:rтер-
ського облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй - начапьник вiддiлу

виробництва та

бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитIrого
забезпечення - головний бухгалтер

головгlий спецiалiст вiддiлу
Нацiонального архiвного фонду та

.Щержавного apxiBy CyMcbKoi областi (за згодою)

начzLпьник вiддirry економiчного
iнвестицiй та розвитку сiльських

управлiння бухгалтерського
економiчного аналiзу та розвитку
територiй

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 1 1.05.2017
Nэ 4б-О.Щ

у редакцii наказу,Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмlнlстрац1l

Np ,7 1,J'

Склад
експертноi комiсii.Щепартаменту агропромислового розвитку

CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiетра цii

Турчин
Петро Iванович

Волощенко
Свiтлана CeMeHiBHa

Клименко

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

Псшкова
тетяна олексiiвна

Придатко

заступник директора .Щепартаменту - начаJIьник

управлiння сприяння розвитку агропромислового

формування
дlловодства

аналlзу,
територlи

облiку,
Любов Володимирiвна

сlльських



Сергiенко
Сергiй Анатолiйович

Харченко
Iрина МиколаiЪна

Засryпник начальнпка управлiння сприяння
розвитrry агропромпслового виробпицтва та
харчовоi промисловостi - пачальник
органiзацiйЕого забезпечення та контролю
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заступник начЕuIьника управлiЕIuI спрI]uIIпuI

розвцтку агропромислового виробництва та
харчовоi цромисловостi - начаrrьник вiддirry
органiзацiЙного забезпеченшI та контроJIю

головний спецiалiст з питаЕь персонаIry вiддi.тrу
органiзацiйного забезпеченrrя та контроJIю

управлiЕня сприяння розвитку ац)опромислового
виробництва та харчовоi промисловостi

С.А.Сергiенко
Lt --
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