
КИiВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ви 30 грудця 2020 р. Киiв ль 7бз

.Щеякi питання .Щержавноi
цадзвичайноi протиепiзоотичноi
KoMicii при Киiвськiй обласнiй
державнiй адмiнiстрацii

Вiдповiдно до Законiв Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>, <Про
ветеринарну медицину), постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд
21 листопада 2007 року }lb 1350 <Про затвердження ПоложенIuI про ,Щержавну
надзвичайну протиепiзоотичну комiсiю при Кабiнетi MiHicTpiB Украiни та
типових положень про мiсцевi державнi надзвичайнi протиепiзоотичнi KoMicii>
(зi змiнами), наказу MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продовольства Украiни
вiд 12 квiтня 2017 року Ns 209 <<Про затвердження ПоложенIuI про Головне
управлiння .Щержавноi служби Украiни з питань безпечностi харчових
продуктiв та захисту споживачiв в областi, в MicTi Киевil>, зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 13 травня 2017 року за Jtlb 604/З0472 (зi змiнами):

Внести до розпорядження голови КиiвськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 28 сiчня 2020 року J\b 43 <Про Щержавну надзвичайну
протиепiзоотичну комiсiю при Киiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii>
(далi - розпорядження) TaKi змiни:

1. У Положеннi про,Щержавну надзвичайну протиепiзоотичну комiсiю при
Киiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii, затвордженому цим
розпорядженням:

1) пункт б викласти у такiй редакцii:
<6. Комiсiя утворюеться у скпадi голови, заступника годови, Ii членiв та

секретаря.
Комiсiю очолюе застуцник голови облдержадмiнiстрацii згiдно з

розподiлом обов'язкiв. Заступником голови KoMicii е головний державний
ветеринарний iнспектор областi.>;

2) абзаци лругий - п'ятий пункту 7 викласти у такiй редакцii:
(GачаJIьник Головного управлiння,Щержпродспоживслужби в КиiвськiЙ

областi та його заступники; керiвники (заступники) структурних пiдроздiлiв
Киiвськоi облдержадмiнiстрацii: департаменту цивiльного захисту, оборони та

UB Головнеуправлiння
,Щержпродспоживслужби в

киiъськiй областi
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взаемодii з правоохоронними органами, управлiння агропромислового
розвитку, департаменту екологii та природних pecypciB, департаменту
економiки та цифровiзацii, департаменту житлово-комунtlльного господарства
та енергоефективностi, департаменту охорони здоровОя, департаменту фiнансiв,
управлiння комунiкацiй, управлiння пасажирських перевезень; кБрiвники
(заступники) Головного управлiння Служби безпеки Украiни у ,. KrcBi та
киiъськiй областi, Головного управлiння Нацiональноi полiцii в Киiвськiй
областi, Головного управлiння ,щержавноi служби Украiъи з надзвичайних
ситуацlй у Киiвськiй областi, Киiвського обласного та по м. Киеву управлiння
лiсового та мисливського господарства, ,Щержавноi екологiчноi iнспекцii
столичного округу; керiвники та вiдповiднi фахiвцi державних установ,
пiдпорядкованих Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в Киiвськiй
областi.>.

2. На часткову змiну пункту 2 цього розпорядженнrI затвердити новий
скJIад .щержавноi надзвичайноi протиепiзоотичноi koMicii при Киiвськiй
обласнiй державнiй адмiнiстрацii, що додаеться.

Голова адмiнiстрацii (пiдпис) Василь ВОЛОДIН



НАЗАРЕНКО
,Щмитро Юрiйович

тIБЕж
микола Васильович

стАсЕнко
Людмила Василiвна

АНДРУЩЕНКО
Андрiй Володимирович

ВJIАСЕНКО
Олександр Анатолiйович

.Щодаток

до розпорядження голови

адмiнiстрацii

- перший засryпник голови Киiвськоi
обпасноi державноi адмiнiстрацii, голова
KoMicii

- виконуючий обов'язки начilIьника
Головного управлiння
.Щержпродспоживслужби в Киiвськiй
областi, головний державний iнспектор
та головний державний ветеринарний
iнспектор Киiвськоi областi, заступник
голови KoMicii (за згодою)

- заступник начальЕика вiддiлу органiзацii
протиепiзоотичноi роботи управлiння
безпечностi харчових продуктiв та
ветеринарноi медицини Головного
управлiння,Щержпродспоживслухби в
Киiвськiй областi, секретар KoMicii
(за згодою)

Члени KoMicii:

заступник директора департамеЕту -
начальник управлiння оцiнки впливу на
довкiлля та природно-заповiдноi справи
департаменту екологii та цриродних
pecypciB Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

заступник начальника Пiвденно-Захiдноi
регiональноi служби державного
ветериЕарно-санiтарного конц)олю та
нагляду на державному кордонi та
транспортi (за згодою)

склАд

.Щержавноi надзвичайноi протиепiзоотичноi KoMicii
при Киiвськiй обласцiй державнiй адмiнiстрацii



гАркушА
Олександр Iванович

гринъ
Василь Андрiйович

дАцЕнко
Олександр Олександрович

довгАль
Костянтин Костянтинович

IщЕнко
олена Миколаiъна

КОВАЛЕНКО
олена Миколаiвна

куниця
Сергiй Сергiйович

курятА
Наталiя Володимирiвна

Продовження додатка

заступник директора - нача.льник
управлiння цивiльного захисту
департаменту цивiльного захисту,
оборони та взаемодii з правоохоронними
органами Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

заступник начапьника управлiнrrя -
завiдувач сектору мисливського
господарства КиiЪського обласного та по
м. Киеву управлiння лiсового та
мисливського господарства (за згодою)

директор департаменry фiнансiв
КиТвськоi обласноТ державноi
адмiнiстрацii

начальник управлiння iгропромислового
розвитку Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

заступник начаJIьника rЩержавноi
екологiчноi iнспекцii Столичного округу
- заступник Головного державного
iнспектора з охорони навколишнього
природного середовища Столичного
округу (за згодою)

виконуюча обов'язки заступника
директора департаменту охорони
здоров'я Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

начальник управпiння комунiкацiй
Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

директор I]ентральноi випробувальноi
державноi лабораторii
Щержпродспоживслужби в Киiвськiй
областi та м. Киевi (за згодою)



литвин
Владислав Володимирович

нЕгодА
Iгор Володимирович

ПIДГУРНИЙ
Щмитро Олександрович

РЕЗННЕНКО
лiлiя Миколаiвна

САДОВСЬКИЙ
Руслан Миколайович

сшгур
Микола Анатолiйович

Начальник управлiння агропромислового
розвитку адмiнiстрацii

ПродовженнrI додатка

заступник директора департаменту -
начаJIьник управлiння економiчного
розвитку департамонту економiки та
цифровiзацii Киiвськоi обласноi
державнOi адмiнiстрацiI

начtLJIьник головного вiддiлу
контррозвiдувального захисту економiки
Головного управлiння Служби безпеки
Украihи у м. Киевi та Киiвськiй областi
(за згодою)

заступник Еачальника Головного
управлiння .Щержавноi служби Украiни з
надзвичайних ситуацiй у Киiвськiй
областi по зонi вiдчуження та зонi
безумовного (обов'язкового) вiдселення
(за згодою)

заступник директора департаменту -
начаJIьник управлiння житлово-
комунапьного господарства
департаменту житлов о-комунального
господарства та енергоефективностi
КиТвськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii

начilIьник управлiння пасажирських
перевезень Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

старший iнспектор вiддiпу охорони
публiчного порядку управлiння
прсвентивноi дiяпьностi Головного
управлiння Нацiона-tlьноi полiцii Украiни
в КиТвськiй областi (за згодою)

Костянтин ЩОВГАЛЪ




