
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вул. Пивоварова, 2, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93405,
Тел.(+38 06452) 6-80-15, info@lugdpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40326412______________

в ід  і ш п г ш а  № й  па/МАРна № _ _ _ _ _ _ _ від_ _ _ _ _ _ _
Національному агенству 
України з питань державної 
служби

вул. Прорізна, 15, 
м. Київ, Україна,
01601

Міжрегіональному управлінню 
Національного агенства України з 
питань державної служби у 
Донецькій та Луганській областях

вул. Шевченка, буд. З,
м. Сєвєроденецьк, Луганськ область,
93404

Про результати проведення 
конкурсу на заміщення 
вакантних посад державної 
служби

Відповідно до пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), Головне управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області надає інформацію про
результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної 
служби, проведеного відповідно до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області від 22.06.2018 № 985
«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад в Головному 
управлінні Держпродспоживслужби в Луганській області»:

mailto:info@lugdpss.gov.ua


Номер,
дата Посада

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові

Результати 
{загальна 

сума балів)

Підсумковий
рейтинг

1 2 3 4 5
89965

22.06.2018
Начальник відділу
безпечності
харчових
продуктів
Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

- - Відсутній
кандидат

89966
22.06.2018

Г оловний
спеціаліст відділу
безпечності
харчових
продуктів
Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Косяков
Дмитро

Олександрович
5,8 Переможець

89967
22.06.2018

Провідний
спеціаліст відділу
безпечності
харчових
продуктів
Управління
безпечності
харчових
продуктів та 
ветеринарної 
медицини (2 
посади)

- - Відсутній
кандидат

89968
22.06.2018

Г оловний
спеціаліст відділу
державного
контролю
Управління
безпечності
харчових

- - Відсутній
кандидат



Номер,
дата Посада

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Результати 
{загальна 

сума балів)

Підсумковий
рейтинг

1 2 3 4 5
продуктів та
ветеринарної
медицини

89969
22.06.2018

Провідний
спеціаліст відділу
державного
контролю
Управління
безпечності
харчових
продуктів та 
ветеринарної 
медицини (2 
посади)

- -

Відсутній
кандидат

89970
22.06.2018

Г оловний
спеціаліст відділу
організації
протиепізоотичної
роботи Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

- -

Відсутній
кандидат

89971
22.06.2018

Провідний
спеціаліст відділу
організації
протиепізоотичної
роботи Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

- -

Відсутній
кандидат

89972
22.06.2018

Г оловний 
спеціаліст відділу 
карантину рослин 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки (2 посади)

- -

Відсутній
кандидат



Номер,
дата Посада

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Результати 
{загальна  

сума балів)

Підсумковий
рейтинг

1 2 3 4 5
89973

22.06.2018
Провідний 
спеціаліст відділу 
карантину рослин 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки (5 посад)

- - Відсутній
кандидат

89974
22.06.2018

Г оловний 
спеціаліст відділу 
фітосанітарних 
заходів на кордоні 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки (4 посади)

- - Відсутній
кандидат

89975
22.06.2018

Провідний 
спеціаліст відділу 
фітосанітарних 
заходів на кордоні 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки (2 посади)

- - Відсутній
кандидат

89976
22.06.2018

Г оловний 
спеціаліст відділу 
контролю за 
обігом засобів 
захисту рослин 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки

- - Відсутній
кандидат

89977
22.06.2018

Провідний 
спеціаліст відділу 
контролю за 
обігом засобів 
захисту рослин 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки

- - Відсутній
кандидат



Номер,
дата Посада

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові

Результати 
(загальна  

сума балів)

Підсумковий
рейтинг

1 2 3 4 5
89978

22.06.2018
Г оловний
спеціаліст відділу 
прогнозування, 
фітосанітарної 
діагностики та 
аналізу ризиків 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки (3 посади)

- -

Відсутній
кандидат

89979
22.06.2018

Г оловний
спеціаліст відділу
санітарно -
епідеміологічного
нагляду та
організації
розслідування
спалахів
Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства (3
посади)

- -

Відсутній
кандидат

89980
22.06.2018

Г оловний
спеціаліст відділу
безпеки
середовища
життєдіяльності
Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства (3
посади)

- -

Відсутній
кандидат

89981
22.06.2018

Г оловний
спеціаліст з питань
запобігання
корупції

- -

Відсутній
кандидат



Номер,
дата Посада

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Результати 
(загальна  

сума балів)

Підсумковий
рейтинг

1 2 3 4 5
89982

22.06.2018
Г оловний
спеціаліст відділу
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини
Сватівського
міжрайонного
управління

Погрібатько
Світлана

Олександрівна
6,2 Переможець

89983
22.06.2018

Г оловний 
спеціаліст відділу 
безпечності 
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини
Лисичанського
міського
управління

Корольова
Ольга

Володимирівна
7,7 Переможець

З повагою,

В.о. начальника А.О. Хорошко

Безгубенко (06452)6-80-15


