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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 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2017 року №648), 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 12.09.2017 року №562-0):

№
з/
п Найменування посади

Порядковий
номер
оголошення
про
проведення
конкурсу

Прізвище, ім’я та 
по батькові 
кандидата

Загальна
кількість
балів

Рейтинг

1

Заступник начальника 
управління -  начальник 
відділу фітосанітарних 
заходів на кордоні 
управління фітосанітарної 
безпеки Головного 
управління

42209

Самборська
Наталія

Володимирівна
25,72

Переможець
конкурсу

Толстой
Юрій

Олександрович
19,22

Другий за 
результатам 
и конкурсу 
кандидат

2

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

42210
Шамшур

Володимир
Миколайович

20,59
Переможець

конкурсу
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3

Начальник відділу 
контролю за рекламою, 
дотриманням 
антитютюнового 
законодавства та 
пробірного контролю 
управління захисту 
споживачів Головного 
управління

42211 Білик 
Юлія Василівна 20,85

Переможець
конкурсу

4

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

42213 Бондарчук 
Оксана Юріївна 17,22

Переможець
конкурсу

5

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

42214
Мельничук 

Г еннадій 
Всеволодович

18,47 Переможець
конкурсу

6

Начальник відділу 
державного нагляду за 
дотриманням санітарного 
законодавства 
Шаргородського районного 
управління Головного 
управління

42216
Островська
Людмила

Анатоліївна
27,08 Переможець

конкурсу

7

Завідувач сектору 
метрологічного нагляду 
управління захисту 
споживачів Головного 
управління

42217
Вакалюк

Тарас
Валерійович

18,34
Переможець

конкурсу

8

Головний спеціаліст відділу 
організації
протиепізоотичної роботи 
управління безпечності 
харчових продуктів та 
ветеринарної медицини 
Головного управління

42218
Псялига
Роман

Васильович
10,49

Переможець
конкурсу

9

Головний спеціаліст відділу 
безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної 
медицини Теплицького 
районного управління 
Головного управління

42219
Свєженцев
Олександр
Вікторович

9,74
Переможець

конкурсу

Крім того, повідомляємо, що:



- на конкурс на зайняття вакантних посад: начальника відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вінницького 
районного управління Головного управління (порядковий номер оголошення 
-  42212); начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Тульчинського районного управління Головного управління 
(порядковий номер оголошення -  42215) документів не подано жодним 
кандидатом.

Начальник 
Головного управління

Олійник А.А. (0432) 65-88-00


