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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
ГОЛОВНЕ ).ПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ХЕРСОНСЪКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз

Херсон м

Про черryваннlI у червнi 2020 року

Керуючисъ наказом ,Щержавноi служби Украiни з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв вiд 02.06.2020 року J$ 371
<ПРО чОРгуванIut у червнi 2020 рокр) та пистом Головного управлiння
Щержпродспоживсrцокби в Херсонськiй областi (далi - Головного управлiння)
ВiД 10.08.2018 }lb 07-25/23|l <Про черryваннrD), з метою оперативного
ВиконаннrI невiдкладних завдань, якi моrrсугь виникнути у вихiднi, святковi та
неробочi днi,

нАкАзую

l. Затвердити графiки чергування працiвникiв Головного управлiння у
червнi 2020 року у вихiднi, святковi та неробочi днi, що додаються:

1 . 1 . Головного управлiння fl ержпродспоживслужби в Херсонськiй обпастi ;

1.2. Районних, мiжрайонних та мiських управлiнь Головного управлiння,
пiдпРиСмств, установ та органiзацiй, якi вiдносяться до сфери управлiння
Щержпр од спожив сrrужби.

2. Вiддiлу органiзацiйного забезпечення Управлiння органiзацiйно-
ГОСПОДаРСьКОГо забезпеченлrя повiдомити працiвникiв, якi задiянi у чергуваннi,
пРО Використання наданого днrI вiдпочинку за ранiше вiдпрацьованпй час
упродовж найближчих 10 днiв пiсля чергування.

3. Контроль за виконаншIм даного нак€Lзу з€Lпишаю за собою.
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.Щодаток
до Haкitзy Головного управлiння
.щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi
вiд 04.06.2020 J\b Н/2040-20

Графiк черryвання

м
з/л

п.LБ. Посада
Дата

черryванн
я

Телефон

робочий,
мобiльний

1
Шуrак Ольга

СергiiЪна

г,оловний спецiалiст вiддiлу органiзацiйного
забезпечення Управлiння органiзацiйно-

забезпечення
0б.06.2020

0552
26-|9-з4

2
кобилiна Наталя
Олександрiвна

Провiдний фахiвець вiддiлry коЕц)олю в
насiнництвi та розсадництвi управлiння
фiтосапiтарноi безпеки

07,06.2020 0552
26-67-94

J
ломакiн евген

евгенович
Головний спецiалiст вiддiлу карантиЕу
рослин управлiння фiтосанiтарноТ безпеки 08.06.2020 0552

26-67-94

4
Рудь Оксана

Володимирiвна
Заступник начальника вцдlлу карантину
рослин управлiння фiтосанiтарноi безпеки lз,06.2020 0552

26-67-94

5

рожелпок Наталя
IBaHiBHa фiтосанiтарноi дiагностики та ана_тliзу

ризикiв управлiння фiтосанiтарноi безпеки

головний спецiалiст вiддiлу прогнозування,
|4,06.2020 0552

26-6,7-94

6
ткаченко ольга

василiвна

Провiдний документознавець вiддiлу
органiзацiйного забезпеченшI Управлiння
органiзацiйно-господарського забезпечення

20,06.2020 0552
26-19-з4

7
зеленова Наталя
Володимирiвна

Провiдний док).ментознавець вцдiлу
органiзацiйного забезпеченIuI Управлiння
органiзацiйно-господарського забезпечення

2|.06.2020 0552
26-19-з4

8

статкевич Микола
миколайович

вlддlлу прогноз}ъання,
дiагностики та аналiзу

начальник
фiтосанiтарноi

безпеки
27.06,2020 0552

26-67-94

9
Макарова Наталя

миколаiъна

Головний спецiалiст вiддiry контролю в
насiнництвi та розсадництвi управлiння 28.06.2020 0552

26-67-94

10
Кавуненко Григорiй

АНТОНОВИЧ

г'оловний спецiалiст вiддiлу фiтосанiтарних
заходlв на кордонi управлiння

безпеки
29,06,2020 0552

26-67-94

ризикiв управлiння фiтосанiтарноi

фiтосанiтарноi безпеки


