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20.04.2018 року № c^  ĉ /,'O öC  на № ______________ в ід _______________

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 23.03.2018 року № 679-0):

№
з/п

Найменування посади

Порядковий
номер
оголошення
про
проведення
конкурсу

Прізвище, ім’я та 
по батькові 
кандидата

Загальна
кількість
балів

Рейтинг

1

Головний спеціаліст 
відділу безпечності 
харчових продуктів та 
ветеринарної медицини 
Козятинського районного 
управління

77284
Поліщук Наталія 
Володимирівна 11,01

Переможець
конкурсу

2

Головний спеціаліст 
відділу державного 
нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства 
Бершадсвкого 
міжрайонного управління

77281
Савчук Тетяна 

Михайлівна
8,99

Переможець
конкурсу
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о3

Головний спеціаліст 
відділу безпечності 
харчових продуктів та 
ветеринарної медицини 
Барського районного 
управління

77280
Цицюрський

Олексій
Миколайович

7
Переможець

конкурсу

4

Головний спеціаліст 
відділу управління 
персоналом (зі строковим 
призначенням на посаду на 
період відсутності 
державного службовця, за 
яким відповідно до Закону 
України «Про державну 
службу» зберігається посада 
державної служби)

77294
Шкуропат

Тетяна
Володимирівна

11,48 Переможець
конкурсу

Крім того, повідомляємо, що:

- кандидати на посади: заступника начальника відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Літинського районного управління 
(порядковий номер оголошення -  77279), головного спеціаліста відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Літинського 
районного управління (порядковий номер оголошення -  77285), головного 
спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Мурованокуриловецького районного управління (порядковий 
номер оголошення -  77287), головного спеціаліста відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Ямпільського районного 
управління (порядковий номер оголошення -  77293) не пройшли тестування;

- на конкурс на зайняття вакантних посад: заступника начальника управління
- начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Мурованокуриловецького районного управління (порядковий 
номер оголошення -  77278), головного спеціаліста відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Крижопільського 
міжрайонного управління (порядковий номер оголошення -  77282), 
головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Калинівського районного управління (порядковий 
номер оголошення -  77283), головного спеціаліста відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Мурованокуриловецького 
районного управління (порядковий номер оголошення -  77286), головного 
спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Погребищенського районного управління (порядковий номер 
оголошення -  77288), головного спеціаліста відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Тиврівського районного управління



(порядковий номер оголошення -  77289), головного спеціаліста відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Томашпільського 
районного управління (порядковий номер оголошення -  77290), головного 
спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Тростянецького районного управління (порядковий номер 
оголошення -  77291), головного спеціаліста відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Хмільницького районного управління 
(порядковий номер оголошення -  77292) документів не подано жодним 
кандидатом.

Начальник 
Головного управління Г.П. Сидорук

Олійник А.А. (0432) 65-88-00


