
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

Про внесення змін до наказу
«Про надання статусу уповноважених осіб»

Відповідно Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин» (далі -  Закон), наказу Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів №265 від 04.04.2018 року, наказу Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області № Ю13-ОД від 26.06.2018 року

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до додатку 1 наказу Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області № Ю13-ОД від 26.06.2018 року, а саме до Переліку осіб, яким надано 
повноваження офіційних ветеринарних лікарів щодо здійснення окремих заходів державного 
контролю харчових продуктів тваринного походження на визначених потужностях Сумської 
області (далі-Перелік), затвердженого наказом Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області від 26.06.2018 року № Ю13-ОД, такі зміни:
1.1 Надати повноваження офіційного ветеринарного лікарня щодо здійснення окремих 
заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження на визначених 
потужностях спеціалісту структурного підрозділу Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області, додавши їх до Переліку, згідно з додатком .
2. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області.
Підстава: лист Роменської міської державної лікарні ветеринарної медицини від 14.06.2019

м. Суми

№ 12-10-43

Перший заступник начальника



Додаток
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області 
від 19.06.2019 №

Перелік осіб, яким буде надано повноваження офіційних ветеринарних лікарів, 
щодо здійснення окремих заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження та живих тварин, на визначених

потужностях Сумської області

№ з/п Прізвище, ім’я 
та по батькові

Назва навчального 
закладу, в якому 
навчався та дата 

закінчення 
(кваліфікація)

Стаж роботи 
за фахом

Назва потужності 
(підприємства), на 

якому будуть 
здійснюватися заходи 
державного контролю

Отримання 
офіційного 

допуску 
атестацій ної 

комісії 3 
проведення перед 

забійного та 
післязабійного 

огляду тварин та 
нанесення 
позначки 

придатності (+/-)

Наявність 
підтвердження про 

відповідну 
підготовку з аудиту 
системи НАССР * 

(+/-)

1 2 3 4 5 6 7
м. Ромни

1 Бартош Олена 
Миколаївна

Сумський національний 
аграрний університет, 
м. Суми

7 Філія «Роменський 
молочний комбінат» ПП 
«Рось»

+


