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iIpo необхiднiсть призначе}Iня

lIa BaKa[ITl{i посади дерrкавноi
служби категорiй кБ> та кВ> на перiол

;цii карантину

ВiдповiдrIо до <ПрикiнцевиХ положень)) ЗаконУ УкраiЪи вiд 13 квiтня

2020 рокУ ль 553 - IX <ПРо внесення змiн до Закону УкраТни <Про ,.Щержавний

бюдх<Ьт УкраТни на 202О piK>, Порядку призначення на посади державноi слуясби

на перiод дiт карантину, установленого з метою запобiгання поширенню на

територiТ УкраТни гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi

KopoHoBiPycoM SARS-CoV-2, затверд)](еного Постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни в\д22 tсвiтня 2020 року N9 290

НАКАЗУtо:
1. оголосити добiр на BaKaHTHi посади державноТ служби категорii <Б>

l-оловного управrliнtlя /Jер>ltгlродспоiltивслуiкби в Китвськiй областi шляхом

укладення коtl,грttкту про проходженнrI дер}ItавноТ служби на перiод дii карантину:

- заступнtIк наLIальника управлiння - начальнрIк вiддiлу безпечностi харчових

rIllолуктiв "гir ветеринарноТ медицинI4 Iванtсiвсьttого мiлсрайонного управлiння;
- заступнI4к I{аLIальника управлiнt-tя - наLIальниrс вiддiлу безпе,lностi харчових

rrролуtстiв та ветер14нарноТ мелицI,IFIи ГIереяслlав-Хмельницького районного управлiння;
- заступI1I4I( наLIальника управлiння - начальниrс вiддiлу безпе,tностi харчових

rrролуrстiв та I]етеринарнот медицинI,I Тетiiвсьtсого районного управлiння.
2. Оголосити добiр на BaKaHTHi пооади державноТ служби категорii <В>

]-о.llовгIого управлiння f\ерлсrrродспоживслу}кби в Itиiвськiй областi шляхом

укладен}lя KOIi,l,pi}KTy про проходжеLtня дер)I(авноТ слуrкби на перiод дii карантину:
- головнIлй сгtецiалiст вiддiлу коIIтролю за реклаNlоIо та дотриманням

ilнтитюlто ново го заI(онодавствtl у правл i н ня захисту споrtсивачiв ,

- головFll4ti сгtецiалiст вiддiлrу безпечностi хар.lових пролуrстiв та ветеринарноТ

N,I еди ци н LI It и с в о - С вятош L{ н с ь lto го р al,i о н н о го у пр авл i н rrя ;

- I.oJloI]Iii,Iй clleцiarticT вiддilrу деl]жавного нагляду за доТрИМаННЯМ СаНiТаРНОГО

законодtlВс,гва В t t ШгородськОго райoHrIoго управл lLIня ;

- 1оловtII4й спецiаЛiст вiддiЛу безпечНос,гi харЧових продуtстiв та ветеринарноi

]\,I едицI4rIl.t Яготlа нсьttого рtrйон н ого у пр авл iH няt ;

- гоJIов1Iиi.i сгrецiалiст сектору з llLiTaHb заttобiгання rtорупчii.

3. Затвердит,и оголоLtIення про добiр на перiод дiт карантину на зайняття

tlaKaHTHoT поса/lи:
1) (lсатегорiя ,l11") заступнI,Iк?,l FI&LIЕлLFILIкit управлiння - ЕIачальника вiддiлу

безпе.lнос.гi харчових пролуlстiв та ветеринарноi медицини Iванкiвського



lчtiжрайонного упl)ав.lliнгtя Г'оловного управлriння Щерlспродспоживслутсби в Китвсьrсiй

областi;
2) (категорiя "Б") заступника начальника управлiння - FIачальниКа вlддlлУ

безпечностi харчових продуктiв та ветеринарнот медицини Переяслав-хмельницького

раЙонного угIравлiння Головного управлiгrrrя Щержпродспоживслужби в КиТвськiй

областi;
3) (rсаr.егорiя "Б") заступника НаLIаЛI)НИка управлiння - наLIальника вlддlлу

безпечt-tостi харчових продуttтiв та ветеринарноТ медицини ТетiТвського районного

управлlitлня Голtовгtо.о упрur,iIrня fdерlrtпродспоживслужби в КиТвсьtсiй областi;

4) (каr,егорiя "в") головного спецiалiста вiддiлу контролЮ за рекламоЮ та

,'цОТ'РИN{аI]НrIl\{ анти1IотЮнового законодавс1ва управлiння захисту сполсивачiв

I-оловного управлiння Щерlltпродспожttвслуiкби в КиТвськiй облacTi;

5) (Iсаr.егорiя "В") головноt.о сгrецiа.пiста вiддiлrу безпечностi харчових продуктiв

та ветериtларноТ медицI4I-Iи Кисво-СвrIтоII]1,1l{ського районного управлiнrrя Головного

), правл iH ня !,ерlrtгlродспож LI tsслу lкб и в Itиiвсысi й обл acTi ;

6) (rсатегорiяI "в") головFIого сгtецiалiста вiддiлу державногО наглядУ за

lloTpLINIzIHHriN,l саiri,гарного заI(онодавства 13ишгородського районного управлiння
l'оловrtогсl управлirlня !ерrrсгIродспоживслуltсби в ItиТвсьrсiй областi;

7) (категорiя "В") -лounoro спецiалiста вiддiлу безпе,Iностi харчових продуктiв

1.а ветеринаргlоi N4едI4цини lIготинсьttого райоI{ного управлiння Головного управлiння

/f ерлtпр одсll O)I(I4 вслу >кб и в К l,iTBc ь Ki r,1 обл acTi ;

S) (категорiя "В") головIIого спеtliалiста сектору з питанЬ запобiгаНня корупцiТ

j'о.ltовtlого упраrзлliгrлlя ЩерlItпродспо)кtлвсllужби в Китвсысiй областi, що додаються.

4. Вiддiлу управлiння персоrIалом (Тi,говiй О,П,):

1) розмiсгити FIаказ з додатками через особистий кабiнет на Сдиному порталi

вакансiй державноТ слух<би ;

2) забезпечи.ги оrIрилIоднення наказу та оголошення про лобiр на офiчiйному

веб-сай.r.i I'оловного угrравлiння Щер>Itпродспо)Itивслуltби в КиТвськiй областi;

з) забезпе.tити прийнятr,я iнформацiт вiд кандидатiв та перевiрку ix на

вiдповiднiсть встановленим вимогам.
5. Itонтlэоль за виконанtIям наказу заJIишаю за собоtо.

[Iачальнlлlс аr{дЙ олена MATBI€HKO


