ГОЛОВА СЛУЖБИ

Відділ
взаємодії з громадськістю
та ЗМІ
Відділ
організаційного
забезпечення діяльності
служби

Відділ
з питань запобігання
корупції
Відділ
внутрішнього
аудиту
Сектор
організації професійного
навчання
Сектор
розгляду звернень
громадян та доступу до
публічної інформації

Сектор
мобілізаційної роботи

Управління
кадрового
забезпечення
Відділ
роботи з
персоналом

Відділ
добору та
розвитку
персоналу

Управління
правового
забезпечення
Відділ
нормативно-правової
роботи та адаптації
законодавства
до вимог ЄС
Відділ
правового
забезпечення

Відділ
претензійнопозовної роботи

Сектор
взаємодії з
Верховною Радою
України

Управління
міжнародного
співробітництва
Відділ
зовнішніх зв’язків
та євроінтеграції

Відділ
міжнародних
угод та технічної
допомоги

Сектор
протокольного
супроводу та
організації
міжнародних
заходів

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Департамент
фітосанітарної безпеки, контролю в сфері
насінництва та розсадництва

Департамент
безпечності харчових продуктів та ветеринарної
медицини

Управління
безпечності харчових
продуктів
та кормів

Управління
державного
контролю

Відділ
безпечності
харчових
продуктів

Відділ
державної
інспекції

Відділ
безпечності
кормів

Відділ
обліку
операторів ринку
та ведення
реєстрів

Відділ
моніторингу
залишків
ветеринарних
препаратів та інших
забруднювачів

Відділ
реєстрації
тварин
Сектор
оцінки
ризиків

Управління
здоров'я та
благополуччя
тварин
Відділ
здоров’я та
благополуччя
тварин
Відділ
організації
протиепізоотичних
заходів

Управління
санітарних та
ветеринарносанітарних
заходів на
кордоні
Відділ
державного
контролю на
кордоні

Відділ
організації
санітарних та
ветеринарносанітарних
заходів

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Відділ
санітарноепідеміологічного
нагляду та
організації
розслідування
спалахів
Відділ
безпеки
середовища
життєдіяльності

Відділ
державної
санітарноепідеміологічної
експертизи

Управління
фітосанітарної
безпеки

Відділ
карантину
рослин
Відділ
фітосанітарних
заходів на кордоні
Відділ
захисту рослин
Сектор
аналізу ризиків

Управління
контролю в сфері
насінництва
та розсадництва
Відділ
нагляду в
насінництві та
розсадництві

Відділ
контролю у сфері
охорони прав на
сорти рослин

Сектор
контролю за
ГМО-джерелами

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Департамент
захисту споживачів

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
внутрішньої торгівлі

Сектор
державного пробірного
контролю

Управління
контролю за регульованими
цінами
Відділ
контролю за
регульованими цінами
на продовольчі товари
Відділ
контролю за
регульованими
цінами у сфері
послуг та на
фармацевтичному
ринку
Відділ
контролю за
регульованими
тарифами на
житлово-комунальні
послуги
Сектор
методології з питань
економічної
обґрунтованості
витрат при
формуванні цін і
тарифів

Управління
економічної
діяльності
Відділ
економічного
планування та
розвитку
Відділ
управління об’єктами
державної власності
та державної
підтримки суб’єктів
господарювання
Сектор
державних
закупівель
Сектор нагляду у
системі інженернотехнічного
забезпечення
агропромислового
комплексу

Управління
фінансів та
бухгалтерського обліку

Відділ
бюджетного
фінансування
Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності

Адміністративне
управління

Відділ
документального
забезпечення
Відділ
контролю за
виконанням доручень
Сектор
інформаційнотехнічного
забезпечення
Відділ
господарського
забезпечення

