
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АIЦ{IНIСТРШIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
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Про утворення регiональноi KoMicii з питаЕь наданпя фiпансовоi
пiдтримки сiльськогосподарським обслуговуючим кооперативам

Вiдповiдно до пункту 9 Порядку використання коштiв, передбачених у
державному бюджетi для ЕаданшI фiнансовоi пiдтримки розвитку фермерськrоr
господарств, затверджеЕого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 7 лютого 201 8 р. Nэ 106

НАКАЗУЮ:

1. Утворити регiональну комiсiю з питань надашuI фiнансовоi пiдтримки
сiльськогосподарським обслуговуючим кооперативам та затвердити iT склад
(додаеться).

2. KoMicii забезпечити розгляд поданих з€Iявок та документiв, формування
peecTpiB одержувачiв фiнансовоi пiдтримки, поданIrя ik до MiцicтepcтBa
аграрноi полiтики та продовольства Украiни.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Турчин
Петро Iванович

пилипенко
Iрина Петрiвна

Клименко
Марина Олексiiвна

MaxiTKa
Михайло Iванович

Мельник
валентина Миколаiъна
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Наказ .Щепарта:uенry
агропромислового розвитку
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директор .Щепартаменry агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii, голова регiоЕальноi Koмicii
заступник директора ,Щепартаменry
начаJIьIIик управлiння сприrIIлня розвитку
агропромислового виробництва та харчовоi
промисловостi .Щепартаменry агро-
промислового розвитку Суплськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, заступник голови
регiональноi KoMicii
головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського
облiку та фiнансово-кредитного забезпечен-
ня управлiння бухгалтерського облiку,
економiчного аЕалiзу та розвитку сiльських
територiй,Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii, секретар регiональЕоi KoMicii
начаJIьник вiддirry сприrIIIнrI розвит-
ку агропромислового виробництва, охорони
працi та харчовоi промисловостi управлiння
сприяЕнrI розвитку агропромислового
виробництва та харчовоi промисловостi
.Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
начальЕик управлiпня податкiв i зборiв з
юридичних осiб Головного управлiння
державноi фiскальноi служби у Сумськiй
областi (за згодою)
голова CyMcbKoi обласноi громадськоi
органiзацii <Асоцiацiя фермерiв та
приватних землевласникiв Сумськоi областi>l
(за згодою)
головний спецiалiст-юрисконсульт,Щепарта-
менту агропромислового розвитку CyMcbKoi
обласноi державноi адмiнiстрацii

Склад
регiональноi KoMicii з питань наданЕя фiнавсовоi пiдтримкп

сiльськогосподарським обслуговуючим кооперативам



нiколаенко
наталiя Миколаiвна

Пасько
олексiй Миколайович

Придатко
Любов Володимирiвна

Скиртач
олексiй Миколайович

Токар
Наталiя IBaHiBHa

Щиректор ,Щепартаменry

_ застчпник начaшьника управлlнЕя
бlхгалтерського облiку, економiчного
аналiзу та розвитку сiльських територiй -
начаJIьник вiддiлу бухгалтерського облiку та
фiнансово-кредитного забезпечення - голов-
ний бухгалтер Департаменту агропромис-
лового розвитку CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii
директор Сумського вiддiлення Украiнського
державного фонду пiдтримки фермерських
господарств (за згодою)
начшIьЕик вiддiлу економiчного аналiзу,
iнвестицiй та розвитку сiльських територiй
управлiння бухгалтерського . облiку,
економlчного анЕrлlзу та розвитку сlльських
територiй,Щепартаменry агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласцоi державноi
адмlнlстрац1l
начаJIьник управлiння фiнансiв обласного
бюджету .щепартаменту фiнансiв cptcbkoi
обласноi державноi адмiнiстрацii
головний державний аудитор вiддiлу
коIIтролю в аграрнiй гаrryзi, екологii та
природокористуваннrI Управлiння Пiвнiчно-
схiдного офiсу .Щержаулитсrryжби в Суплськiй
областi (за згодою)

о.М.Маслак


