
дЕрхtАвнА слухtБА укрАiни
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
г ол овнЕ упрдвлIннrI дЕ р}Itпр одс п о}Itив служБи

В ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI

нлкАз

Херсон JYs

Про чергування у березнi 2021_ року

керуючись наказом !ержавноi служби Украiни з питань безпечностi

харчових продуктiв та за)шсту споживачiв вiд 28.10.2020 РОКУ j\9 722

<ПрО внесення змiн до Порядку органiзацii чергуванЕя uрацiвникiв

Щержгrродспоживслужби та установ, якi вiдносяться до сфери Ti управлiння, у
виiiднi та святковi днi), наказоМ Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi (далi - Головного управлiння)
вiд 0з.|2.2020 JЪ Hl4515-20 кПро внесення змiн до Порядку органiзацii
чергування працiвникiв Головного управлiння ,.щержгrродспоживслужби в

херсонськiй областi та пiдпорядкованих державних установ у вихiднi та

святковi днi> та ГIоложенням про Головне управлiння Щержпродспоживслужби
в Херсонськiй областi вtд24.02.2020 J\b 1б5

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Головного управлiння вИЗнаЧИТИ

вiдгrовiдальниХ працiвнИкiв длЯ чергування У вихiднi та святковi днi у березнi

2021 року.
2. Керiвники районних, мiжрайонних та мiських управлiнь ГОлОвНОГО

угrравлiння здiйснюють чергування у телефонному режимi.
3. Вiддiлу органiзацiйного забезпеченнrI Управлiння органiзацiЙно-

господарсъкого забезпечення повiдомити прачiвникiв структурних пiдроздiлiв,
якi задiянi у чергуваннi, про використаншI наданого дня вiдпочинку за ранiше
вiдпрацьований час упродовж найближчих 10 днiв пiсля чергування.

4. Контроль за виконанням даного наказу заJIишаю за собою.

Заступник начальника
UB
головн9 у riравлi ння fl ержl lродспожи вслужби в xepcoHcbki й

областi
NsFY550-2 1 вiд 25.02.2021
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,Щодаток
до наказу Головного управлiння
Щержпролспоживслужби в Херсонськiй областi
ьiд 25.02.202 1 Ng }V550-2 1

Графiк черryвання

лъ
зlп

п.l,Б Посада faTa
чергування

Телефон

робочий,
мобiльний

1
ткаченко ольга
василiвна

Провiдний документознавець вiддiлу
органiзацiйного забезпечення Управлiння
органiзацiйно-господарського заб 99ц9!9цчд

06,03.2021
05 52

26-|9-з4

2.
ломакiн Свген
евгенович

Головний спецiалiст вiддiлу карантину

рослин управлiння фiтосанiтарноi безпеки 07.0з.2021
0552

26-67 -94

J
статкевич
Микола
миколайович

Нача.шьник вiддirry rrрогнозування,

фiтосанiтарноi дiагностики та ана,тiзу ризикiв
управлiння фiтосанiтарноТ безпеки

08.03.2021
05 52

26-61-94

4

Чупрiна
Катерина
IBaHiBHa

Нача,тьник вiддiлу контролю
засобiв захисту рослин
фiтосанiтарноi безпеки

за обiгом
1тrравлiння 13.03.202l

0552
26-61-91

5.
кобилiна Наталя
Олександрiвна

Провiдний фахiвеuь вiддiлу контро-lrtо в

насiнництвi та розсадництвi \,правлiння

фiт,осанiтарноТ безпеки
|4.0з,202l

0552
26-6,7-91

6.
пасiчник олег
Володимирович

Начальник вiддiлу карантину

управлiння фiтооанiтарноТ безпеки
рослин

20.0з.2021
0552

26-67 -94

1

рожелюк Нататrя
IBaHiBHa

Головний спецiа:tiст вiддiлу lrрогнозрання,
фiтосанiтарноi дiагностики та аналiзу ризикiв
управлiння фiтосанiтарноi безпеки

21.0з.2021
0552

26-61-94

8
Макарова Ната,тя
миколаiвна

Головний спецiалiст вiддiлу фiтосанiтарних
заходiв на кордонi 1травлiння фiтосанiтарноТ
безпеки

21 .0з.202I
0552

26-61-91

9
Рудь Оксана
Володимирiвна

Заступник нача[ьника вiддiлу карантину

рослин управлiння фiтосанiтарноТ безпеки 28.0з.202l
0552

26-67-94


