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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
Щержпролспоживслужба

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI

вул. Балукова,22, м. Вишневе,
Киево-Святошинський район,

КиТвська область, 08 1 33,

тел. (044) 406-38-13
E-mail : gu@dpssko. gоч.uа
сайт: www.oblvet.org.ua,

код згiдно еДРПОУ 40323081

STATE SERVICE ОF IKRAINE
ON FOOD SАFЕТY

ANID CONSUMERS PROTECTION
SSUFSCP

MAIN ADMII_\IISTRATION
ОF SSUTSCP

IN КYТЧRЕGIОN

22, Ваlйоча s[., Vyshneve,
Kyiv Sйatoshynsýi district

Куiчrеgiоц 08133
phone: (044) 406-38-13

E-mail grr@dpssko. gov.lи
WEB : www.oblvet.org.ua

код згiдrо еДПОУ 4032308 1

Ng 10-09-06

Нацiональне аге}lтство Украiни з

Il итань державноi служби

ГIро оприлюдIIення iнt}tорплачii

Вiдповiдно до п,24 Порядку призначення на посади державноТ служби на

перiод дiт караI]тину, установленого з метою запобiгання поширенню на

територii УкраТни гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19, сгIричиненоТ

KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраТнИ вiд 22,о4.2о2О .lYч 29О (iз змiнами), Головне управлiння

щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi надас iнформацiю, що за

результатами добору, оголошеного наказом Головного управлiння

Щерхспродспо}Itивслужби в КиТвськiй областi вiД 1в,01.2021 N 180_оЛ <ПрО

,.об*iдriсть призначення LIa BaKalHTtli посади дер}кавноТ слуя<би категорiй <<Б> та

(В;i на перiод дiТ карантину) на BaKaHTtli посади /{ержавноТ служби: головного

спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини

Переяслав-Хмельницького райогIного управлiння, оголошення IГs 18.01 .202|.|6
- кандидат вiдмовився вiд укладеFIня контракту.

За результатами проведеного добору, 27 сiчня 202l року укладено
Контракт Jф 10 про проходження державноi служби на перiОд дiТ карантину,

установленого з метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроТ

респiраторноi хвороби coVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2 з

нагорного Романа Васильовича з призначенням його на посаду заступника

нач€Lльника вiддiлу контролю за регульованими цiнами Головного управлiння

щержпродспоживслужбr в Китвськiй областi (код публiкачii BakaHcii

tв.оt.iоzt.з1 з 28 сiчня 2о2| року нак€вом Головного управлiння

щержпродgця?ýr,.Ес.#JOкби в китвськiй областi вiд 27 сi_чн1202| року N 
р__к 

<про

п р и з lI ач е цёffiF,ffifl Р,ЁР-i Ь']оЫ7l+ ]
нýш.шgобвr'hа зазначенiй посадi
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дер}кавноi служби визначений на перiод дiт карантин}, установленого Кабiнетом

Йiнiстрiв Украiни з метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроТ

респiратор"о1' *"ороби COVID-19, сгIричиненоi ttopoHaBipycoM SARS-COY-2, та

до дня визначеннЪ суб'ектом призначення або керiвником державноi служби

переможця за результатами конкурсного вiдбору вiдповiдно до законодавства.

Граничний cTpotc перебуваtItIя особи на зазllачеrtiй посадi державнОТ службИ

с1а[IовитL не бiльше двох мiсяцilз пiсля вiдмiни карантину, установленого
КабiгIетом N4iHicTpiB УкраТни.

W Володимир КУРИЛIНВ. о. начальника

l-iтoBa о.П. 406-0l64


