
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул.Воскресенський узвіз, 7, м.Полтава, 36020, тел./факс: 60-66-47 ЄДРПОУ 40358617

27.12.2018 р. № 01-27/с^-^^У На№ ВІД

Національне агентство України з 
питань державної служби

Відповідно до пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 серпня 2017 р. № 648 зі змінами. Головне управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області надає інформацію про 
результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної 
служби категорії «Б»: начальника відділу прогнозування, фітосанітарної 
діагностики та аналізу ризиків Управління фітосанітарної безпеки; 
заступника начальника відділу організації протиепізоотичних заходів 
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, 
проведеного відповідно до наказу Г оловного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області від 04.12.2018р. № 3918 - ОД 
«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад на державну службу 
в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області»:
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1 Сербіна
Валентина

Миколаївна

Начальник відділу
прогнозування,
фітосанітарної
діагностики та
аналізу ризиків
Управління
фітосанітарної
безпеки Головного
управління
Держпродспоживсл

21,7 Перемо - 
жець 

конкурсу

115670 05.12.2018



ужби в Полтавській 
області

Бялас
Катерина

Володимирівна

Начальник відділу 
прогнозування, 
фітосанітарної 
діагностики та 
аналізу ризиків 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки Головного 
управління 
Держпродспоживсл 
ужби в Полтавській 
області

11,3 Другий
за

результате 
м конкурсу 
кандидат

115670 05.12.2018

Валявський
Ярослав

Федорович

Заступник
начальника відділу
організації
протиепізоотичних
заходів Управління
безпечності
харчових продуктів
та ветеринарної
медицини
Головного
управління
Держпродспоживсл
ужби в Полтавській
області

21,2 Перемо - 
жець 

конкурсу

115671 05.12.2018

Карпенко
Наталія

Василівна

Заступник 
начальника відділу 
організації 
протиепізоотичних 
заходів Управління 
безпечноеті 
харчових продуктів 
та ветеринарної 
медицини 
Г оловного 
управління 
Держпродспоживсл 
ужби в Полтавській 
області

14,4 Другий
за

результате 
м конкурсу 
кандидат

15671 05.12.2018

Начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Полтавській області Г.І.Пікуль

Вінар В.В. 
( 0532)500 200


