
Щержпродспоживслужба
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕLЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI

нАItАз
м. Вишневе х, lсЕод02.02,2021

Пllо необхiдгr icTb I Iризi]ачеLlня
IIa BaKaIITIIi посадtt деlэхсавноТ
слуiIсби ка,геI,орiТ кВ> на
Lrcpiol( дliТ карантиllу

Вiдr-rовiдttlо до <Прикiнцевих поло)(ень>> Закону Украiни вiд 13 квiтня
2020 року NЪ 553 - IX <l1po внесення змiн до Закону УкраТни <Про ,Щержавний
бIодясеr, УкраТгrи IJa 2020 piK>, Порядку призначення на посади державноi
с_lrухtби I-Ia перiод дiТ карантину, установленого з метою запобiгання
поtширеннIо на територiТ УкраТни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
сприLIиненоТ коlэоtлавiрусом SARS-CoV-2, затвердженого Постановою Кабiнету
N4irricTpiB УкраТrrи вiд22 квiтгIя 2020 року JYg 290

I-IАI{АЗУI0:
1. Влtзначити необхiднiсть призFIаLIеI-Iня на BaKaHTHi посади дерrкавноi

слуlrtби категорiТ ((В) Головного управлiння Щержпродспоживслужби в
КиТвськiй обrrасr,i tlJJIrIxoNl укJIаденFIrI контракту про проходх(ення державноI
слухtби tttl перiод дiТ карантиFIу:

- гсlзtовгtий сt-lецiалiст вiддiлу фiтосанiтарних заходiв на кордонi
угrраIзrriнгrя фiтосанiтарrrоТ безпеки (3 BartaHcii);

- гоrtовгtий спеlIiа-цiст вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та
I]етериIIаргtоi мсдиtlини ilереяслав-Хмельницького районного управлiння.

2. За,гвеlэ/Iити оголошIення про добiр на перiод дii карантину на зайняття
l]аI(ан,гноl' lIосадtа llержавноi служби ttатегорii "В":

1) головIIого спецiалiста вiддiлу фiтосанiтарних заходiв на кордонi
упраlзлiнtttt (liTocaгriT,aprroT безпеки Головного управлiння
/lерllспро.|(с гIо)I( l.{ всл у>rсб и rз It иТв с ь к i й обл аст i ;

2) голоl]Itого сгtеliiалiста вiддiлу сРiтосанiтарних заходiв на кордонi
),ttраtlлiгltllt (liтосагriтарнот безпеки Головного управлiння
Щерхспро/lспо)кl4l]слу>кби в Киiвськiй областi;

3) гoJloI]lIo1,o ctretlia.ltic,гa вiддiлу фiтосанiтарних заходiв на корлонi
),гtрtttзлiгtItlt фiтосапi,гаlэнот безпеrtи Головного управлiння
/{ержпродlсllо)кивслу>Itби в ItиТвськiй областi;

4) гоJIоI]IIого cltertiztлicTa вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та
ветеринаlэгIоТ медициIJи Переяслав-Хмельницького районного управлiння
Голсlвltсlгсl упllавлiнlIя l[ержпродопо)Itивслужби в Киiвськiй областi, що
ltOДalIO'I'I)Crl.

З. Вiлдi:rу уrIраIrJIiнrIя гrерсоналом (Тiтовiй О.П.):



1) оприлlоднити iнформацilо про оголошення доборiв на Сдиному порталi
вакагtсiй держа]]ноТ слуlкби ;

2) забезttе.tи,ги оllрилюднення наказу та оголошення про добiр на
офiuiйномrу веб-сайтi Головного управлiння Щержпродспоживслужби в
КиТвськiй областi;

ffitrp-*

З) забезпечити гlllийняr,тя iнформацii вiд кандидатiв та перевiрку iх на
вiдповi;tн i cтb BcTat IовлеI-I иN4 вимогам.

4. Itоrr,гроль з& виI(онаI,Iням наказу залишаIо за собою.

l}. о. начальIIиI(а Володимир КУРИЛIН


