ГОЛОВА СЛУЖБИ
ЛАПА Володимир Іванович

Відділ
взаємодії з
громадськістю та ЗМІ

Відділ
внутрішнього
аудиту

Відділ
розгляду звернень
громадян та доступу
до публічної
інформації

Управління
кадрового
забезпечення
Відділ
роботи
з персоналом
Відділ
добору та
розвитку
персоналу

Сектор
кадрового
забезпечення
державних
установ та
підприємств

Управління
правового
забезпечення
Відділ
нормативно-правової
роботи
Відділ
правового
забезпечення
Відділ
претензійнопозовної
роботи

Відділ
з питань запобігання
корупції

Сектор
мобілізаційної роботи та
цивільного захисту

Головний спеціаліст
з режимно-секретної
роботи

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ЖУК Андрій Олександрович

Департамент фітосанітарної безпеки,
контролю в сфері насінництва та
розсадництва

Департамент
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Директор департаменту – Головний державний ветеринарний
інспектор України
Заступник директора

Управління
безпечності
харчових продуктів
та кормів

Управління
державного
контролю

Відділ
безпечності
харчових продуктів

Відділ
державного
контролю

Відділ
безпечності
кормів

Відділ
обліку операторів
ринку та ведення
реєстрів

(7Відділ
шт.од.)

державного
моніторингу

Відділ
ліцензування та
державного
контролю за
ветеринарними
препаратами
Сектор
оцінки ризиків

Сектор
державних
закупівель

Управління
здоров'я та
благополуччя
тварин

Відділ
здоров’я та
благополуччя
тварин

Управління
державного
контролю
на кордоні

Відділ
державного
контролю на
кордоні

Відділ
організації
протиепізоотичних
заходів

Відділ
державного
контролю в
країнахекспортерах

Сектор
планування,
забезпечення і
контролю
використання
протиепізоотич
них засобів

Сектор нагляду
і реєстрації
сільськогосподарської
техніки

Відділ
організації санітарноепідеміологічних
розслідувань

Управління
інформаційноаналітичного та
організаційного
забезпечення

Відділ
організаційного
забезпечення
діяльності

Відділ
інформаційноаналітичного
забезпечення та
контролю

Сектор
взаємодії з
Верховною Радою
України
та іншими
державними
органами

Директор департаменту – Головний
державний фітосанітарний інспектор
України

Управління
державного нагляду
за дотриманням
санітарного
законодавства

Управління
фітосанітарної
безпеки

Відділ
організації
санітарноепідеміологічного
нагляду
та безпеки
середовища
життєдіяльності

Відділ
карантину
рослин
Відділ
фітосанітарних
заходів
на кордоні

Відділ
державної
санітарноепідеміологічної
експертизи

Відділ
захисту
рослин

Управління
економічної
діяльності

Відділ
економічного
планування та
розвитку

Відділ
управління
об’єктами
державної

Відділ
фітосанітарної
експертизи та
аналізу ризиків

Управління
контролю в сфері
насінництва
та розсадництва

Відділ
контролю в
насінництві та
розсадництві

Відділ
контролю у сфері
охорони прав на
сорти рослин

Сектор
контролю за
ГМО-джерелами

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
АНДРУЩАК Анна Анатоліївна

Департамент
захисту споживачів
Директор департаменту
Відділ
ринкового нагляду
Відділ
метрологічного
нагляду
Відділ
контролю у сфері
робіт та послуг
Відділ
контролю за рекламою
та дотриманням
антитютюнового
законодавства
Відділ
контролю у сфері
торгівлі
Сектор
державного пробірного
контролю

Управління
контролю за регульованими
цінами
Відділ контролю за
цінами на
фармацевтичному
ринку та ринках
товарів
Відділ контролю за
тарифами на
житлово-комунальні
послуги
Сектор
методології,
планування та аналізу

Управління
фінансів та
бухгалтерського обліку
Відділ
бюджетування
апарату та
територіальних
органів
Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності
Відділ
фінансової роботи
з державними
установами

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна

Управління
міжнародного
співробітництва

Відділ
зовнішніх зв’язків
зовнішніх відносин та
зв’язків з Європейським
Союзом
Відділ
міжнародних угод та
технічної допомоги

Відділ
двостороннього
співробітництва та
міжнародних
організацій

Адміністративне
управління

Відділ
документообігу

Відділ
господарського
забезпечення
Сектор
реєстрації
управлінських
документів
Сектор
інформаційних
технологій та захисту
інформації

Сектор
дистанційного навчання

