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Про премitоваtIrtя працiвниltiв
Щепартаменту агропромислового
розвитку

ВiдповiднО дО Положення про премiювання державних службовцiв,
положення про премiювання та iншi додатковi виплати працiвникiв, якi
виконують функцiт з обслуговування, .щепартаменту агропромислового

розвиткУ СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацii, лист СумсъкоI обласноТ

дер}кавноТ адмiнiстрацii вiд 2\.12.2017 Ns 01-47lI039-K, з метою ефективНОГО

стимулюваннrl працiвникiв, пiдвищення ik зацiкавленостi в результатах свост

працi, стимулювання iнiцiативностi в роботi, пiдвиrцення ефективностi i якостi
виконання службових обов'язкiв

НАItАЗУЮ:

1. Премirовати у груднi 201] року тимчасово виItоFiуючого обов'язки

llиреl{тора Щепартаменту Турчина п.I. в розмiрi 100 вiдсоткiв посадового

окладу за факти.tно вiдшрацьований, час у межах наявних коштiв, що можуть

бути спрямованi на премiювання.
2. ВстанОвитИ У грудrri 201] рокУ премiЮ працiвникам Щегrартаменту

аI.роl]ромислового розвитку Сумськоi обласноi державнот адмiнiстрацiт у
вiдсотitах до посадового окладу за фактично вiдпрацъований час у межах

наrIвtIих kotttTiB, rцо можуть бути спрямованi на премirовання, згiдllо з

до/iаl,ком.
3. Вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення

управлiНьiя бухгаЛтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльсьttих

територiй провести нарахуванлIяl премiТ.
4. Кон.гроrrь за виконанням цього наказу покласти на заступника

наLIальника управлiння бухгаltтерського облiirу, економiчного аналiзу та

розви.гку сiльсьttих територiй - начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та

iPiruuu,.ouo - кредИтного забезпеченцЯ - головного бухгалтера Нiколаенко H.N4.

Тимчасово I}иконуIочlrй обов' lIзки
директора ЩепартамеIIту
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1 Барсукова Г.В. - головний

розвитку агропромислового
харчовоТ промисловостi

спецiалiст вiддiлу сприяння
виробництва, охорони працi та

90%

2 Бiдненко С.О. - статистик вiддiлу органiзацiйного
забезпе.Iення та контролю

|59%

aJ Васильева С,В. - головний спецiалiст вiддiлу бухгал-
терського облiку та фiнаrrсово-кредитного забезпечення

в0%

4 Волощеtлко С.С. - провiдний iнспектор вiддiлу органiза-
цiйrrого забезпечеFIня та контролю

1 10%

5 70%

6 f{авидовська
бухгалтерсъкого
забезпеченнrI

I.N,{. - головний
облiку та

спецiалiст вiддiлу
фiнансово-кредитного

l 00%

1 70%

8 Кулак H.I. - провiдrrий спецiалiст вiддiлу сприяння

розвитIrу агропромислового виробництва, охорони працi та

харчовот промисловостi

80%

9 Кулик H.I. - спецiалiст вiддiлу сприяння розвитку
агропромислового виробництва, охороFIи працi та харчовоТ

гlромисловостi

1 00%

10 наLIальник вlддlлу сприяння розвитItу
виробництва, охорони працi та харчовоТ

Itлименко М.о. -
агропромислового
шромисJlовостi

1 00%

l1 спецlалlст вlддlлу

розвитку сiльських
Itрасношевська Г.О.
екоrlомiчIIого аналiзу,
r,ери,r,орiй

- головнии
ltIвестицlи та

70%

|2 N4ельtлик I].N4 - головний спецiалiст-Iорисконсульт 90%

lз Нiколаснко H.N4. - заступниlt начальника управлlння
бухгалтерського облiку, еttономiчного аналlзу та розвитку
сiльсъких територiй - начальник вiддiлу бухгалтерсъкого
облiку та фiнансово-Itредитного забезпечення - головний

бухгалтер

200%

14 Осадча A.N4. - rlрибиральFIик слуrкбових п!4N{цц9д! 1 10%

t5 Пеtленко O.N4. - робi,гник
й ремонту будинкiв

з компJ]ексного обслуговування 110,8%
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Засr,упник IIatIaJII)II и ка управлiIIня
бухгалтерськOго облiIсу, еttоIIомiчпого
аIlа"rliзу T,rt розl}и,гl<у ci.rtbct'Kиx тери,горiй -
начальник вiддiлу бухгалтерського облiку
та фirrаrlсово - кредитIIого забезпечеIIIIя -
головltий бухгалтер Jo"/ Н.М.НiколаеIlко

a

16 Пилипенко I.П. *
бухгалтерського
забезпечеIJня

фiнансово-кредитного

го"тtовний
облiкч

J

спецiалiст вlддlлу
та

1 00%

|1 Придатко Л.В. - начальниlt вiддiлу еitономiчного аналiзу,
iнвестицiй та розвитку сiльських територiй

|50%

lB Рсзнiк O.N4. - застvпник
ського облiкч
заOезпеLIення - застчпни к

начальFIика вiддiлу бухгалтер-
та ф iнаrrсово-кредитI]ого

головного бухгалтера

1|0%

19 Савонегtко Н.П.
бухгалтерського
забезгtечеIIнrI

т категорii вiддiлу
фiнансово-кредитного

- оухr,алтер
оOлlкY та

|20%

20 Сергiсtлко С.А. - заступник FIаLIальника управлiнriя
сприrIнFIя розви,t,ку агропромислового виробництва та

начальник вlддlлу
органiзацiйного забезпечення та контролю

70%

2\ Скороход О.П. - провiдний
працi вiддiлу сприяI-IFIя
виробництва, охорони працi

1нспектор з пи,гань охорони
розвитItу агропромислового

та харчовоi пlэомисловостi

80%

22 Харчеtltсо LN4. * головгrий спецiалiст з питань персоналу
чцдцу*gрrgцца-цi йн о го з аб ез п еч ення,га контр олю

1 00%

--)Zэ LIервяк JI.N4. - го.ltовний

розвиl,ку агроllромисJlоI]ого
харчовоi промисловостi

спецlалlст вlддlлу сприяння
-вирооництва, охорони працl та

70%


