											Додаток 3 

Перелік наказів директора 
Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 
прийнятих у січні-грудні 2015 року 

Наказ
05.01.2015  № 1
Про  організацію розгляду звернень громадян у Департаменті  агропромислового розвитку облдержадміністрації
Наказ
08.01.2015  № 2
Про графік щорічних відпусток
Наказ
            15.01.2015 № 3
Про службу охорони праці
Наказ 
15.01.2015 № 4
Про проведення навчання і перевірки знань з охорони праці
Наказ
15.01.2015 № 5
Про проведення перевірки достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених ст.1 Закону України «Про очищення влади» щодо Коваля О.М.
Наказ
20.01.2015 № 6
Про план роботи з кадрами і підготовки кадрового резерву Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації у 2015 році
Наказ
29.01.2015 № 7
Про підготовку меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 2015 році
Наказ
30.01.2015 № 8
Про призначення відповідальної особи за облік та реєстрацію звернень громадян
Наказ
03.02.2015  № 9
Про  затвердження паспорту бюджетної програми на 2015 рік
Наказ
04.02.2015  № 10
Про проведення у 2015 році щорічної оцінки виконання державними службовцями  Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації покладених на них обов’язків і завдань за 2014 рік 
Наказ
    04.02.2015 № 11
Про переведення служби цивільного захисту агропромислового виробництва області в режим  підвищеної готовності
Наказ 
    11.02.2015 № 12
Про поліпшення стану виконавської дисципліни та вжиття заходів щодо посилення контролю за виконанням документів 
Наказ
    11.02.2015 № 13
Про введення в дію штатного розпису на 2015 рік
Наказ
    11.02.2015 № 14         
Про затвердження Інструкції з діловодства в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Наказ
    26.02.2015 № 15
Про підсумки роботи підприємств та організацій агропромислового  комплексу у 2014 році та завдання на 2015 рік
Наказ
02.03.2015  № 16
Про  підготовку до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2015 році
Наказ
03.03.2015  № 17
Про внесення змін до складу експертної комісії
Наказ
03.03.2015 № 18
Про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації
Наказ 
16.03.2015 № 19
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2015 рік  
Наказ
23.03.2015 № 20
Про затвердження Плану взаємодії ГУ ДСНС у Запорізькій області і Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
Наказ
26.03.2015 № 21
Про результати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Департаменту покладених на них обов’язків і завдань за 2014 рік
Наказ
30.03.2015 № 22
Про запровадження єдиного розпорядку роботи Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
Наказ
01.04.2015  № 23
Про  призначення відповідального за проведення вступного інструктажу з питань охорони праці
Наказ
03.04.2015  № 23/1
Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади»
Наказ
 21.04.2015 № 24/67
Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2015 рік
Наказ
05.05.2015  № 25
Про  організацію  і участь у ХХVII Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2015» 
Наказ
06.05.2015  № 26
Про забезпечення антивірусного програмного забезпечення автоматизованих системах (АС) Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Наказ
 13.05.2015 № 27
Про створення комісії зі службового розслідування 
Наказ
 22.05.2015 № 28
Про надання дозволу на попередню оплату періодичних видань
Наказ
 25.05.2015 № 29
Про організацію передачі автоцистерни АЦМ-3,0 на базі шасі автомобіля ТАТА LTP 613 у тимчасове використання
Наказ
04.06.2015  № 30
Про відповідальність за зберігання документів в Департаменті агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
Наказ
05.06.2015  № 31
Про затвердження Положення про експертну комісію Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Наказ
   11.06.2015 № 32
Про підготовку до збирання ранніх зернових культур урожаю 2015 року
Наказ
   18.06.2015 № 33
Про підсумки роботи підприємств та організацій агропромислового комплексу за 5 місяців 2015 року
Наказ
06.07.2015  № 34
Про призначення посадових осіб в організаційну структуру (штаб) служби цивільного захисту агропромислового виробництва області
Наказ
16.07.2015  № 35
Про допуск до відтворення плідників для племінного використання у 2016 році
Наказ
            16.07.2015 № 36
Про облікову політику
Наказ
03.08.2015  № 37
Про затвердження Інструкції з діловодства в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації
Наказ
28.08.2015  № 38
Про підсумки роботи підприємств та організацій агропромислового комплексу за 7 місяців 2015 року
Наказ
01.09.2015 № 39
Про оголошення конкурсу на вакантну посаду 
Наказ
           03.09.2015 № 40/121
Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2015 рік
Наказ
07.09.2015 № 41
Про проведення Покровського ярмарку у 2015 році
Наказ
28.09.2015 № 42
Про організацію проведення 
сівби озимих культур під врожай 2016 року
Наказ
28.09.2015 № 43
Про підвищення посадових 
окладів
Наказ
12.10.2015 № 44
Про відзначення 14.10.2015 Дня Захисника України
Наказ
           16.10.2015  № 45
Про запровадження розпорядку роботи Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
Наказ
28.10.2015 № 46
Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Департаменті агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації  
Наказ
28.10.2015 № 47
Про направлення на навчання
Наказ
29.10.2015 № 48
Про проведення навчання і перевірки знань з охорони праці
Наказ
30.10.2015 № 49
Про надання дозволу на попередню оплату
Наказ
16.11.2015 № 50
Про призначення посадових осіб в організаційну структуру (штаб) служби цивільного захисту агропромислового виробництва області
Наказ
           17.11.2015  № 51
Про проведення тренувань
Наказ
25.11.2015 № 52
Про перенесення робочих днів у 2016 році
Наказ
02.12.2015 № 53
Про комісію Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів
Наказ
           02.12.2015  № 54
Про оголошення конкурсу на вакантну посаду 
Наказ
14.12.2015 № 55
Про комісію Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації  з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин
Наказ
22.12.2015 №  56
Про підвищення посадових окладів
Наказ
24.12.2015 № 57
Про підсумки роботи підприємств та організацій агропромислового комплексу за 11 місяців 2015 року та завдання на 2016 рік



