
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Про внесення змін до наказів

Відповідно до Закону України від 18.05.2017 № 2042-УІІІ «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі -  Закон), наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 16.03.2018 року №141

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку спеціалістів структурних підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області (далі -  Перелік), яким надано повноваження 
державного ветеринарного інспектора щодо здійснення окремих заходів державного 
контролю, у відповідності до Закону України «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин», затвердженого наказом Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області від 18.06.2018 року 969-ОД «Про виконання 
повноважень» (додаток 3), а саме покласти повноваження особі, додавши її до Переліку 
згідно з додатком 1 (додається).
2. Внести зміни до Переліку спеціалістів структурних підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області, яким надано статус державного ветеринарного 
інспектора, офіційного ветеринарного лікаря та повноваження щодо здійснення окремих 
заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження на визначених 
потужностях Сумської області (бійнях, потужностях з розбирання та обвалювання м’яса), 
затвердженого наказом Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
від 31.07.2018 року № 1246-ОД, а саме, надати статус державного ветеринарного інспектора, 
офіційного ветеринарного лікаря, додавши її до відповідного Переліку згідно з додатком 2 
(додається).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника управління безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області.

Підстава: лист Роменського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області №01-12/473 від 20.06.2019 року.

Н А К А З

м. Суми

Перший заступник 
начальника



Додаток 1 до наказу
Держпродспоживслужби від 25.06.2019 №

Перелік
спеціалістів структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, яких позбавлено 

повноваження державного ветеринарного інспектора щодо здійснення окремих заходів державного контролю, у 
відповідності до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі - Закон)

№
з/п Прізвище, ім’я по 

батькові

Посада (за необхідності 
зазначається назва 

структурного підрозділу)

Надано
повноваження Примітка

Назва потужності на 
якій здійснюється 
захід державного 

контролю
Роменський район

1 Орел Наталія 
Миколаївна

Лікар ветеринарної 
медицини Роменської 

районної державної лікарні 
ветеринарної медицини

Державний
ветеринарний

інспектор

Здійснення державного контролю свіжого м’яса, 
побічних продуктів тваринного походження, 
здоров’ям та благополуччям тварин та інших 
заходів на визначених потужностях у межах 

передбачених Законом.
Видача ветеринарних документів.

ДП ДГ АФ "Надія"

Начальник відділу державного контролю

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

Т.Б. Лубенська 

В.І. Науменко



Додаток 2 до наказу
Держпродспоживслужби від 25.06.2019 № ' ґ З

Перелік спеціалістів структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області, яких позбавлено статусу державного ветеринарного інспектора, офіційного ветеринарного лікаря 
та повноваження щодо здійснення окремих заходів державного контролю харчових продуктів тваринного 

походження на визначених потужностях Сумської області (бійнях, потужностях з розбирання та
обвалювання м’яса)

№
п/п

Прізвище,
ім'я,по-
батькові

Дата
народження

Який вищий навчальний 
заклад закінчив і коли

Загальний 
стаж за 
фахом

Дата
проходження

навчання

Повна назва суб'єкта 
господарювання, за яким буде 

здійснюватись державний 
ветеринарно-санітарний 

контроль

Примітка

Роменський район

1
Орел

Наталія
Миколаївна 16.07.1981

Сумський національний 
аграрний університет, м. 

Суми, 2015 4 27.04.2018 ДП ДГ АФ "Надія"

Начальник відділу державного контролю

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини


