
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В ХЕРСОНСЪКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз

l ý, ву 1цý-/ Херсон JYl у!}-р

Про чергування в серпнi 2021 року

КеРУюЧисЬ наказом ЩержавноТ служби УкраТни з питань безпечностi харчових
продуктiв та захисту споживачiв вiд 28.10.2020 року JФ 722 <Про внесення змiн до Порядку
Органiзацii чергування працiвникiв Щержпродспоживслужби та установ, якi вiдносяться до
сфери ii управлiння, у вихiднi та святковi днi), наказом Головного управлiння
,ЦеРЖпродспоживслужби в Херсонськiй областi (далi - Головного управлiння) вiд ОЗ.12,2020
JЪ Hi45l5-20 <Про внесення змiн до Порядку органiзачiТ чергування працiвникiв Головного
УПРаВлiння Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi та пiдпорядкованих державних
УСТаНОВ У вихiднi та святковi днi) та Положенням про Головне управлiння
Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi вiд 17.03.2021 J\Ъ 185

НАКАЗУЮ:

1. Затверлити графiк чергування у вихiднi та святковi днi в серпнi 2021 року згiдно з
додатком до наказу.

2. Керiвники самостiйних структурних пiдроздiлiв Головного управлiння здiйснюють
чергування у телефонному режимi.

З. Вiддiлу органiзацiйного та документаJIьного забезпечення Управлiння органiзацiйно
- ГОСПОДарсЬкого забезпечення повiдомити працiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв,
Як1 ЗаДlян1 у чергуваннl, про використання наданого дня вlдпочинку за ранiше
вiдпрацьований час упродовж найближчих 10 днiв пiсля чергування.

4. У разi замiни вiдповiдального працiвника, задiяного в чергуваннi у серпнi 202l року,
керiвник самостiйного структурного пiдроздiлу завчасно повiдомляс вiддiл органiзачiйного
Та ДОКУМенТiulЬного забезпечення Управлiння органiзацiЙно-господарського забезпечення
Головного управлiння, який вносить змiни д0 наказу.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника натаlrя клим



Щодаток
до наказу Головного управлiння
Держпродспоживслужби в Херсонськiй областi
вtд29.07.2021 ЛЪ Hl2794-2l

Графiк чергування

лъ
,.зlп Щата

чергування

Телефон

робочий,
мобiльний

Сiгарьов Костянтин
Вадимович

головний спецiалiст сектору метрологiчного нагляду
Управлiння захисту споживачi в 0l .08.202l 05 52

26-67 -94

2
Красницька Iрина
Петрiвна

Провiдний фахiвечь вiддiлу caHiTapHo-
епiдемiологiчного нагляду та органiзацiТ
розслiдування Управлiння державного нагляду за

законодавства

07.08.202l 05 52
26-6] -91

J
Швець Валерiя
BiKTopiBHa

Провiдний фахiвець вiддiлу безпеки середовища
життедiяльностi Управлiння державного нагляду за

N,I законодавства
08.08.202l 0552

26-61-91

4
Меркулов Олексiй
Леонiдович

Головний спецiалiст вiддiлу ринкового наIляду
Управлiння захисту споживачiв l4.08.2021 0552

26-61-94

5
Вербицька Олена
!митрiвна

споживачlв

стспецlалlПровiдний вконтролювlддlлу сфер
,l,a уробiтторгlвлl, послуг правгiння захистч l 5.08.202 l

0552
26-67-94

6.
ткаченко ольга
василiвна

провiдний документознавець вiддiлу
органiзацiйного забезпечення Управл iння

забезпечення
21.08.202| 0552

26-19-з4

7
Куриленко Наталiя
Володимирiвна

головний спецiалiст вiддiлу ринкового нагляду
Управлiння захисту споживачiв 22.08.2021 0552

26-61-94

8
Нагорний Олександр
Сергiйович

iдний спецiалiст сектору контролю за
рекJIамою, дотримання антитютюнового
законодавства та пробiрного контролю Управлiння

споживачlв

Пров

2з.08.2021 0552
26-61-94

9
Ванкудра Юрiй
в'ячеславович

нача,lьника управлiння - начiшьник
сферi торгiвлi, робiт та послуг
споживачiв

Засryпник
вlддlлу контролю у
у lння захи

24.08.202I 0552
26-61-94

l0 ткаченко ольга
василiвна

документознавець вiддiлу
органiзацiйного забезпечення Управлiння
Провiдний

забезпечення
29.08.2021 05 52

26-19-з4

п.I.Б. Посада

l


