
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Максимовича, 19, м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 65-88-00, факс (0432) 57-03-01 
web: www.vingudpss.gov.ua. e-mail: info@vingudpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

^ .0 9 .2 0 1 7  p. на № _____________ від______________

Національне агентство України 
з питань державної служби

На виконання вимог п. 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 року № 246, надаємо інформацію про результати 
конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (наказ 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 
23.08.2017 року №443-0):

№
з/
п Найменування посади

Порядковий
номер
оголошення
про
проведення
конкурсу

Прізвище, ім’я та 
по батькові 
кандидата

Загальна
кількість
балів

Рейтинг

1

Начальник управління 
організаційно- 
господарського 
забезпечення Г оловного 
управління

40006
Донець
Віталій

Григорович
16,48

Переможець
конкурсу
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2

Заступник начальника 
управління -  начальник 
відділу безпечності 
харчових продуктів та 
ветеринарної медицини 
Шаргородського 
районного управління 
Головного управління

40007
Андрійчишена

Лариса
Анатоліївна

12,36
Переможець

конкурсу

3

Заступник начальника 
управління -  начальник 
відділу державного 
нагляду за дотриманням 
санітарного 
законодавства 
Чернівецького 
районного управління 
Головного управління

40011 Телефус 
Андрій Іванович 20,22

Переможець
конкурсу

4

Начальник відділу 
безпечності харчових 
продуктів та 
ветеринарної медицини 
Гайсинського районного 
управління Головного 
управління

40012
Г орішевський 

Ростислав 
Владиславович

14,24
Переможець

конкурсу

5

Головний спеціаліст 
відділу бухгалтерського 
обліку та звітності 
управління економіки, 
бухгалтерського обліку 
та звітності Головного 
управління

40014
Закревська

Олена
Миколаївна

15,49 Переможець
конкурсу

6

Головний спеціаліст 
відділу бухгалтерського 
обліку та звітності 
управління економіки, 
бухгалтерського обліку 
та звітності Головного 
управління

40015

Боднаренко 
Олена Григорівна 17,35 Переможець

конкурсу

Салова
Анастасія

Анатоліївна
12,98

Другий за 
результатам 
и конкурсу 
кандидат

7

Головний спеціаліст 
відділу ринкового 
нагляду управління 
захисту споживачів 
Головного управління

40016

Рудзевич
Андрій

Валентинович
14,73 Переможець

конкурсу

Туркенич
Катерина
Андріївна

11,73

Другий за 
результатам 
и конкурсу 
кандидат

Крім того, повідомляємо, що:



- на конкурс на зайняття вакантних посад: заступника начальника 
управління - начальника відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Погребищенського районного управління 
Головного управління (порядковий номер оголошення -  40008); заступника 
начальника управління - начальника відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Літинського районного управління 
Головного управління (порядковий номер оголошення -  40009); заступника 
начальника управління - начальника відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Немирівського районного 
управління Головного управління (порядковий номер оголошення -  40010); 
начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Теплицького районного управління Головного управління 
(порядковий номер оголошення -  40013) документів не подано жодним 
кандидатом.

Заступник начальника 
Головного управління В.І. Сиченко

Олійник А.А. (0432) 65-88-00


