
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

9 Ь .  2020 м. Вінниця № /5?-/^

Про внесення змін до наказу Головного 
управління Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області від 
21.08.2017 № 434-0 «Про затвердження 
інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг»

На виконання статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», 
постанови Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 року № 44 «Про 
затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної 
послуги», керуючись Положенням про Головне управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області, затвердженим наказом 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів від 06 липня 2017 року № 534

НАКАЗУЮ:

1. В назві інформаційної та технологічної карток надання адміністративних 
послуг з видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:
- на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 
походження;
- на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування 
кормових добавок, преміксів і кормів, затверджених наказом Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 21.08.2017 
№ 434-0 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг», виключити слова «на потужностях (об'єктах) з 
виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і 
кормів».



2

2. Викласти в новій редакції:
2.1. Інформаційну та технологічну картку надання адміністративних послуг з 
видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях 
(об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження 
(додаються);
2.2. Технологічну картку надання адміністративних послуг з видачі 
експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану 
з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження 
(додається).
3. Відділу інформаційних технологій та зв’язків з громадськістю управління 
організаційно-господарського забезпечення забезпечити розміщення 
затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг 
на офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області.
4. Керівникам міжрайонних, районних та міських управлінь Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області забезпечити 
розміщення затверджених інформаційних карток адміністративних послуг, що 
надаються Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області у місцях здійснення прийому суб'єктів звернень.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
Сорочана О.П.

Начальник

Перший заступник начальника 
Головного управління О.П. Сорочан

Григорій СИДОРУК

Начальник управління безпе--------:
харчових продуктів та 
ветеринарної медицини В.В. Павлущик

Начальник управління
організаційно-господарського
забезпечення О.В. Подобій

Завідувач сектору документального 
забезпечення К.Г. Недибалюк

Начальник відділу 
правового забезпечення

/

О.С. Стадник
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Завідувач сектору з питань 
запобігання корупції Є.О. Юзепольський




