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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАТНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
головнЕ упрАвлIншI дЕр}Itпродс пожив слуяtБи

В ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз

Херсон J\ъ

Про чергування у грулнi 2019 року

На виконаннJI наказу !ержавноi служби Украiни з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв вiд 29.L|.20l9 року JS 1163
КГIро ч9ргуваннrI у цруднi 2019 року), з метою оперативного виконання
НеВiДКЛаДних Завдань, якi можуть виникнути у вихiднi, святковi та неробочi днi

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити графiки чергування працiвникiв Головного управлiння
.Щержпродсlrоживслужби в Херсонськiй областi у груднi 2019 року у вихiднi,
святковi та неробочi днi, що додаються:

1 . 1 . Головного управлiння Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi.
1.2.Районних, мiжрайонних та мiських управлiнъ Головного управлiння

,Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi, пiдприемств, установ та
органiзацiЙ, якi вiдносяться до сфери управлiння Щержпродспоживслужби.

2. Вiддiлу органiзацiйного забезпечення Управлiння органiзацiйно-
господарського забезпечення повiдомити працiвникiв, якi задiянi в черryваннi,
щО вiдповiдно до вимог Типових правил внутрiшнього службового розпорядку,
ЗаТВерджених наказом Нацiонального агентства з питань державноТ служби вiд
03.03.201б М 50, та Порядку органiзацii гlрацiвникiв Щержпродспоживслужби
Та УСТанов, якi вiдносяться до сфери if управлiння, у вихiднi та святковi днi,
затвердженого наказом Щержпродспоживслужби вiд 27.0|.2017 Ns 59, за
ЧеРгУВаНня працiвник мае право на iншиЙ день вiдпочинку, якиЙ BiH може
використати протягом мiсяця пiсля черryвання.

3. Контроль за виконанням даного наказу зutлишаю за собою.

UB Головнеуправлiппя
,ЩержпродспiШщgдfurшк

Херсопськiй областi

H/4916-f 9 вiд 29.1't.2019
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.Щодаток
до наказу Головного управлiння

в
вlд

Графiк черryвання

м
з/л п.I.Б. Посада ,Щата

черryвання

,Щата надання
вiдгулу за

чергування

Телефон

робочий,
мобiльний

1
ткаченко ольга
василiвна

Провiдний документознавець вiддiлу
органiзацiйного забезпечення

Управлiння органiзацiйно-
забезпечення

01.12.2019 02.12,2019 0552
26-19-з4

2
ткаченко ольга
василiвна

Провiдний документознавець вlддlJtу
органiзацiйного забезпечення

Управлiння органiзацiйно-
забезпечення

07,l2,2019 19,|2.2019 а552
26-1,9-з4

J
гIлечiй Натмя
евгенiiъна

Головний спецiалiст вiддiлу caHiTapHo-
епiдемiологiчного нагляду та органiзацii

розслiдування спалахiв
Управлiння державного нагляду за

08.12.2019 lз.12.2019 0552
26-67-94

4
Пулiна Свiтлана
BiKTopiBHa

Провiдний фахiвець вцдiлу caHiTapHo-
епiдемiологiчного нагляду та

розслiдування спалахiв Управлiння
державного нагляду за дотриманIilIм

l4,12.2019 2з.l2,2019 0552
26-67-94

5
IcaeBa JIrодмила
миколаiъна

провiдний фахiвець вiддiлу безпеки
середовища житгсдiяльностi Управлiння

державного нагляду за дотриманням
законодавства

|5,12.2019 2з,12.20119 0552
26-67-94

6
Мазай Iрина
Володимирiвна

Головний спецiалiст вiддiлу caHiTapHo-
епiдемiологiчного нагляду та органiзацiТ

РОЗСЛiдlвання спа_гrахiв
Управлiння державного нагляду за

дотриманням санiтарного законодавство

22,12.20|9 02.01,2020 0552
26-67-94

7
зеленова Наталя
Володимирiвна

Провiдний документознавець вiддiлу
органiзацiйного забезпечення

Управлiння органiзацiйно-
забезпечення

25,12.2019 28,12.20|9 ,0552
26-19-з4

8 Мих Яна ГенадiiЪна

Головний спецiалiст вiддiлу безпеки
середовища життсдiяльностi Управлiння

державного нагляду за дотриманням
29,|2.2019 02,0|.2020 0552

26-67-94

9
Пiскун Оксана
BiKTopiBHa

Начальник вiддiлу безпеки середовища
життедiяльностi Управлiння державного

нагляду за дотриманням санiтарного з0,|2.2019 0з.01.2020 0552
26-67-94

10
Асаryрова Наталя
миколаiъна

головний спецiалiст вiддiлу безпеки
середовища життедiяльностi Управлiння

державного нагляду за дотриманнJIм
з|,|2.2019 0з.01.2020 0552

26-(;7-94


