
ДЕР}КАВНА СЛУЖБА УКРАТНИ
З ПИТЛНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХЛРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

ТЛ ЗАХИСТУ СПО}КИВАЧIВ
головнЕ упрАвлlннЯ дЕр}кП родс поживслу}кБи

В ХЕРСОНСЪКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз

Хсрсон ль

Про чергування в KBiTHi 202| року

керуючись наказом fiерхtавноi слуrкби Украiни з питань безпечностi
харчових пролуктiв та захистУ споживачiв вiд 28.10.2020 року ль 722<Про внесення змiн до Порядку органiзацiТ чергування працiвникiв
ЩержпрОдспожиВслужбИ та установ, якi вiдносяться до .ф.р" if управлiння, увихiднi та святковi днi)), наказом ГоловнЬго управлiння
!ержпрОдспожиВслужбИ в ХерсоНськiЙ областi (далi - Головного управлiння)вiд 0з.12,2020 лЬ Hl4515_20 кПро внесення змiн до Порядку органiзацiТ
чергування працiвникiв Головного управлiння !ержпродспоживслужби в
херсонськiй областi та пiдпорядкованих державних установ У вихiднi та
святковi днi> таIIоложенням про Головне управлiння !ержпродспоживслужби
в Херсонськiй областi вiд 1 
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НАКАЗУЮ:

l. ЗаТВеР ДИТИ Графiк чергування у вихiднi та святковi днi в KBiTHi 202l
року згiдно з додатком до наказу.

2. Керiвники самостiйних структурних пiдроздiлiв Головного управлiнняздiйснюють чергування у телефонному режимi.
3. Вiддiлу органiзацiйного та документr}льного забезпечення Управлiння

органiзацiйно - Господарського забезпечення повiдомити прiцiвникiв
самостiйних структурних пiдроздiлiв, якi задiянi У чергуваннi, про
використання наданого дня вiдпочинку за ранiше вiдпрацьований .nua упродоurпнайближчих 10 днiв пiсля чергування.

4, Контролъ за виконанням даного наказу з€tJIишаю за собою.
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Провiдний документознавець вiддiлу
органiзачiйного забезпечення Управлiння
органiзацiйно-господарсько|9 Jqq9!ц9:9цд!_

0з.04.202\
0552

26-19-з4

2
Сiгарьов Костянтин
Вадимович

Головний спецiал icT сек,гору

ме,гролсlгi чного нагляду У п равл i н FIя захист},

споживачiв
04.04.202|

05 52
26-61-94

J
зеленова Наталя
Володимирiвна

ApxiBapiyc вiддiлу органiзачiйного та

документаJIьного забезпечення Управл iння
забезпечення

l0.04.202l
()552

26- l 9_]1

4
Ванкулра Юрiй
в'ячеславович

Начальник вiддiлу ринкового нагляду
Управлiння захисту споживачiв

1 l .04.202l
05 52

26-61-94

5
Вербицька Олена
Щмитрiвна

Провiдний спецizutiс,г вi;.tдiлу контроjlю в

сферi торгiвлi" робir l,а п()слуl Управ;iгlttя
захисту сt,tохiивачiв

l7.04.202 l
0552

26-61_91

6
словська Ганна
Анатолiiiъна

Головний спецiалiст вiддiлу контролю в

сферi торгiвлi, робiт та послуг Управлiння
захисту споживачlв

|8.04.2021
0552

26-61-91

1
Меркулов Олексiй
Леонiдович

Головний спецiалiст вiддiлу ринкового
нагляду Управлiння захисту споживачiв

24.04.2021
05 52

26-61-94

8.
Чабарай Марина
Олександрiвна

Головний спецiалiсr сектору контролю за

рекламою. антитк)тюI-1ового законодавства.
пробiрного кон,гроJtrо Уttравлiння захисl,)
споживачiв

25.04.2021
05 52

26-61-94

l

орган iзацiйно-господарського


