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Щержп родспожи вслуrкба

головнЕ уIIрдьлrння дЕржпродспоживслужБи
В КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз
м. Вишневе

Про необхiднiсть призначення

"u 
uununr"i посади дерrкавноТ

служби категорiй <<Б>> та <В> на

перiод дiТ rсарантину

ВiДповiдноДокПрикiнцеВиХПоЛоженЬ))ЗаконУУкраТнивiд13квiтня
2О2О року }г9 55З - IX кПро внесення змiн до Закону УкраiЪи <Про ЩержавниЙ

бюдхtет УкраiЪи на2O2О piц), Порядку призначення на посади державноi служби

на перiод дiт карантину, установленого з метою запобiгання поширенню на

територiТ ЧкраЙ госiро1 респiраторноТ хвороби covID_19, спричиненоТ

KopoHaBipycoM SARS_CoV-2, ;;r;;рdеного пЬстановоrо КабiНеТУ IvIiHicTpiB

УкраТни в\д22квiтня 2020 року N9 290

НАКАЗУIо: 
__ _^е:^ --^ " кби rсатегорiТ кБ>

1. оголосити добiр на BaKaHTHi посади державно1 слу)

головного управлiння Щертtпродспоживслужби в Киiъськiй областi шляхом

укладення контракту про проходження державноТ служби на перiод дii карантину:

- заступник начаJIьника вiддiлу ринкового нагляду управлiння захисту

'non'":1;Ёrnrn"n начаJIьника вiддiлу контролю за регульованимИ u1'_uЧ_,^.пятyлl

-наЧаJIЬнИквiддiлУДерЖаI]ноГонаГЛяДУЗаДоТриМанняМсанlТарноГо
законодавства Баришiвського районного управлiння,

2. оголо сити добiр на BaKartTHi посади державнот слух<би rсатегорiт кв>

Головного управлiння Щержпродспо}Itивслужби в Itиiвськiй областi шляхом

укладення кон.гракту про проходження державноТ слуrrtби на перiод дiТ карантину:

- головний спецiалiст вiддiлу безпечностi Харъlou"* продуктiв управлiння

безпечностi хар,tових продуктiв та ветеринарнот медицини;

- головний спецiалiст вiддiлу органiзаuiт протиепiзоотичнот роботи

УправлiннябезпечностiхарчоВихпродУltтiвТаВеТерИнарноТМеДицИнИ;
_ головний спецiалiст вiддiлу державного контролю управлiння безпечностi

харчових пролуктiв та I]етеринарноТ медицини 
пrл \,frhqD-iтrтrq без,пеqно

- гоJIовний спецiалiст вiддiлу Дерrrсавного контролю управлiння безпечностt

харчовиХ продуrстiВ та tsетерИнарноТ медицинИ' 
'ння 

фiтосанiтарноТ- головний спецiалiст вiддiлу карантиlIу рослин управл,

безпеки;
_ головний спецiалiст вiддiлу контролrо в сферi насiнництва та розсадництва

управлiння фiтосанiтарноТ безгtеt<и; r ллбаплDт,ттт' l_ головний опецiалiст вiддiлу безпеки середовища життедlяльност1

управлiння державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства;



- головний спецiалiст вiддiлу правового забезпеченЕя;

- головний спецiалiст вiддiлу правового забезпечення;

.голоВнийспецiалiствiддiлУреесТрацiiсiльськоГоспоДарськоiтехнiки;
- провiдн"й .пецiаrri., uiддiпу nupurrrrнy рослин управпiння фiтосанiтарноi

безпеки.
3. Затвердити

вакантноТ посади:
оголошення про добiр на перiод дii карантину на зайняття

начальника вlддlлу ринкового нагляду
1)(категорiя''Бll)ЗасТУПникаНаЧаЛЬникаtslллtJlУРУlл

управлiнно .u""йу ..,o*"ouuiB Головного управлiнняt 2-{ерх<продспоживслужби в

в Киiвськiй областi, що додаIоться,
4. Вiддiлу управлitлня персоFIалом

киiвськiй областi; ' rдiлу контролю за регульованими2) (категорiя "Б") заатупника начаJIьника вu

цiнами Головtлого управлiння Щержпродспоживслужби в Киiвсьt<iй областi;

З) (категорiя "Б") шачаJIъFIиrtа вiддiлУ державного нагляду за дотриманням

санiтарного .uпоrrодuu",,,оu Баришiвського районного управлiння Головного

упрuuпiп"я Щержпродспоживслуlttби в КиТвськiй областi;

4) (категорiя "в") головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових

продуктiв уrrрuurrirrня безпе.tностi харчових продуктiв та ветеринарнот медицини

Головного управлiння Щерлtпродспоживслутtби в ItиТвсъкiй областi;

5) (категорiя "в") головного спецiалiста вiддiлу органiзачii

протиепiзоотичнот роботи упрuuлiruо безпечlлостi харчових продуктiв та

ветеринарнот ,.д"ц"rr, Головного управлiння Щертtпродспо}кивслух<би в

КиТвськiЙ областi; а вiддiлу державного контролю
6) (категорiяr "в") головного спецlаJIlст

Управлiннябезпечностiхар.tоВИхпродУктiвТаВеТеринарноТМеДИЦиниГоловного
упрuuпi"rя Щержгrродспоживслужби в ItиТвськiй областi;

7) (категорй "в") головного спецiалiста вiддiлу дер}кавного контролю

управлiнrrя безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини Головного

Упрuuпi,п'яЩерлtпроДаПожИВслУтtбивItиТвськiйобластi;s) (категорiя "в") головного сгtецiалiста вiддiлу карантину рослин

управлiння фiтосанiтарноi'безпеки Головного управлiння Щер>itпродспоживслуitсби

в Itиiвсьttiй областi; 
icTa вiддiлу контролю в сферi

9) (категорiя "В") головного спецlал

насiнництва та розсадництва управлiння dliTocaHiTapHoT безпеtси Головного

управлiння Щержпродспоживслужби в КиТвськiй областi;

10) 1nar..opio "В") ГоЛоВноГо спецiалiста вiддiлУ безпеtси ::ryT:.i:"
ltситтсдiялъностi y.rpuuni.ino державI-Iого нагляду за дотриманням санlтарного

законодавства головного упрuuпiння щержпрод.по,"ивслужби в Itитвськiй областi;

11) (категорiя "В") головного спецiалiста вiддiлу правового забезпечення

головного упр авлiння'.щерlrспр одсп ожив слухсби в Itитв съrtiй областi ;

12) (iсатегорiя "В") голо]]ного спецiалiста вiддiлу правового забезпечення

головного управлiння щертспродспоживслужби в Itитвсъкiй областi;

13) (категорiя ,,в'') головного спецiалiста вiддiлу ресстраuii

сiлъсьltогосподарськоi технiки Головного управлiння Щержпродспо)Itивслужби в

китвсъкiй областi; 'алiста вiддiлу карантину рослин14) (категорiя "В") провiдного спецl

управлiнНя фiтосанiтарноТ бе.п.,,' Головного управлirrня Щерrкпродспоживслуlttби



1) розмiстити наказ з додатками через особистий кабiнет на Сдиному

портаJIi вакансiЙ державноi служби;
2) забезпечити оприлюднення наказу та оголошення про добiр ч1

офiцiйноМу веб-саЙтi Головного управлiння Щержпродспоживслужби в КиiвськiЙ

вiдповiднiсть встановленим вимогам,
5. Itонтроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Пiдстава: службовi записки керiвникiв структурних пiдроздiлiв вiд

О4.|2.2020 та 07. 1 2.2020.

начальник аХ1,{г^rl
олена МАТВI€нко


