ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності вакантних посад в
структурних підрозділах обласної державної адміністрації
станом на 01 серпня 2021 року
Назва вакантної
посади

Посадовий
оклад
(грн.)

З якого часу
вакантна
посада

Загальні вимоги до посади

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
Вакансій немає
Департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
Начальник відділу
7050,00
02.12.2019
Вища освіта ступеня спеціаліста,
економічного
магістра, досвід роботи на посадах
аналізу реального
державної служби категорії «Б» чи «В»
сектору економіки
або досвід служби в органах місцевого
управління
самоврядування. або досвід роботи на
розвитку
керівних посадах підприємств, установ
реального сектору
та організацій незалежно від форми
економіки
власності не менше двох років, вільне
( проведено
володіння державною мовою, знання
конкурс,
роботи на комп’ютері
визначено
переможця)
Заступник
7800,00
02.06.2021
Вища освіта ступеня спеціаліста,
начальника
магістра, досвід роботи на посадах
управління –
державної служби категорії «Б» чи «В»
начальник відділу
або досвід служби в органах місцевого
«Центр підтримки
самоврядування або досвід роботи на
підприємництва»
керівних посадах підприємств, установ
управління
та організацій незалежно від форми
розвитку
власності не менше двох років, вільне
реального сектору
володіння державною мовою, знання
економіки
роботи на комп’ютері
(тимчасова,
оголошено про
проведення
конкурсу)
Департамент фінансів облдержадміністрації
Головний
5500,00
06.11.2019
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, знання
виконання
бюджетного законодавства, досконале
бюджету
володіння ПК,
вільне володіння
бюджетного
державною мовою
управління
(тимчасова)
Головний
5500,00
23.09.2020
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, знання
фінансів
бюджетного законодавства, досконале
соціальноволодіння ПК,
вільне володіння
культурної сфери
державною мовою
управління

фінансів
невиробничої
сфери
(тимчасова)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
Директор
департаменту

12000,00

15.07.2021

Головний
спеціаліст відділу
сімейної та
гендерної
політики, протидії
торгівлі людьми
управління
соціальної роботи,
сімейної та
гендерної
політики, протидії
торгівлі людьми
(тимчасова)

5500,00

12.07.2021

Начальник відділу
цифрового
розвитку,
комунікацій та
зв’язку
управління
цифрової
інфраструктури,
комунікацій та
зв’язку
Головний
спеціаліст відділу
цифрового
розвитку,
комунікацій та
зв’язку
управління
цифрової
інфраструктури,
комунікацій та
зв’язку (2
вакансії)
Заступник
начальника
управління –

7050,00

Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, знання
бюджетного законодавства, досконале
володіння ПК,
вільне володіння
державною мовою

Департамент цифрової трансформації
02.06.2021
Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
5500,00
02.06.2021
Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, знання
бюджетного законодавства, досконале
володіння ПК,
вільне володіння
державною мовою

7800,00

02.06.2021

Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»

начальник відділу
організаційного та
фінансового
забезпечення
управління
цифрової
інфраструктури,
комунікацій та
зв’язку
Заступник
начальника
відділу
організаційного та
фінансового
забезпечення
управління
цифрової
інфраструктури,
комунікацій та
зв’язку
Головний
спеціаліст відділу
організаційного та
фінансового
забезпечення
управління
цифрової
інфраструктури,
комунікацій та
зв’язку ( 2
вакансії)
Заступник
директора
департаменту –
начальник
управління з
питань
цифровізації
(проведено
конкурс,
визначено
переможця)
Заступник
начальника
управління –
начальник відділу
інформаційних
технологій
управління з
питань
цифровізації
Головний
спеціаліст відділу

або досвід служби в органах місцевого
самоврядування або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері

6700,00

02.06.2021

Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері

5500,00

02.06.2021

Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, знання
бюджетного законодавства, досконале
володіння ПК,
вільне володіння
державною мовою

10600,00

02.06.2021

Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері

7800,00

02.06.2021

5500,00

02.06.2021

Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, знання

інформаційних
технологій
управління з
питань
цифровізації (2
вакансії)
Начальник відділу
аналізу та
електронної
обробки
інформації
управління з
питань
цифровізації

бюджетного законодавства, досконале
володіння ПК,
вільне володіння
державною мовою

7050,00

02.06.2021

Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, знання
бюджетного законодавства, досконале
володіння ПК,
вільне володіння
державною мовою

5500,00
02.06.2021
Головний
спеціаліст відділу
аналізу та
електронної
обробки
інформації
управління з
питань
цифровізації (2
вакансії)
5003,00
02.06.2021
Провідний
Вища освіта ступеня молодшого
інспектор відділу
бакалавра або бакалавра, знання
аналізу та
бюджетного законодавства, досконале
електронної
володіння ПК,
вільне володіння
обробки
державною мовою
інформації
управління з
питань
цифровізації(2
вакансії)
Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства
облдержадміністрації
Заступник
9250,00
17.06.2021
Вища освіта ступеня спеціаліста,
начальника
магістра, досвід роботи на посадах
управління
–
державної служби категорії «Б» чи «В»
начальник відділу
або досвід служби в органах місцевого
зв’язку
та
самоврядування. або досвід роботи на
комунікацій
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
Головний
5500,00
28.07.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст сектору
бакалавра або бакалавра, знання
транспорту
бюджетного законодавства, досконале
володіння ПК,
вільне володіння
державною мовою
Управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів
облдержадміністрації

Головний
5500,00
17.12.2019
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
інвестиційної та
державною мовою, досконале володіння
зовнішньоекономі
ПК
чної діяльності
Провідний
5003,00
26.04.2021
Вища освіта ступеня молодшого
інспектор відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
міжнароднодержавною мовою, досконале володіння
економічного
ПК
співробітництва
та
проектної
діяльності
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
Заступник
10600,00
28.05.2021
Вища
медична
освіта
ступеня
директора
спеціаліста, магістра, досвід роботи на
департаменту –
посадах державної служби категорії «Б»
начальник
чи «В» або досвід служби в органах
управління
місцевого самоврядування. або досвід
розвитку,
роботи
на
керівних
посадах
планування та
підприємств, установ та організацій
організаційнонезалежно від форми власності не
фінансового
менше двох років, вільне володіння
забезпечення
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
Головний
5500,00
28.05.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
організаційнодержавною мовою, досконале володіння
правового
ПК
забезпечення та
управління
персоналом
управління
розвитку,
планування та
організаційнофінансового
забезпечення (2
вакансії)
Заступник
6700,00
28.05.2021
Вища освіта ступеня спеціаліста,
начальника
магістра, досвід роботи на посадах
відділу надання
державної служби категорії «Б» чи «В»
медичної
або досвід служби в органах місцевого
допомоги
самоврядування. або досвід роботи на
населенню та
керівних посадах підприємств, установ
розвитку охорони
та організацій незалежно від форми
здоров’я
власності не менше двох років, вільне
управління
володіння державною мовою, знання
надання медичної
роботи на комп’ютері
допомоги
населенню,
розвитку охорони
здоров’я та
правового
забезпечення

Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
Заступник
9250,00
25.05.2021
Вища освіта ступеня спеціаліста,
начальника
магістра, досвід роботи на посадах
управління –
державної служби категорії «Б» чи «В»
начальник відділу
або досвід служби в органах місцевого
взаємодії з
самоврядування. або досвід роботи на
засобами масової
керівних посадах підприємств, установ
інформації
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
Головний
5500,00
25.05.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
взаємодії з
державною мовою, досконале володіння
засобами масової
ПК
інформації
Начальник відділу
7050,00
25.05.2021
Вища освіта ступеня молодшого
зв’язків з
бакалавра або бакалавра, володіння
громадськістю та
державною мовою, досконале володіння
книговидання
ПК
Провідний
5100,00
25.05.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
зв’язків з
державною мовою, досконале володіння
громадськістю та
ПК
книговидання
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Вакансій немає
Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації
Головний
5500,00
30.07.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
житлової
державною мовою, досконале володіння
політики та
ПК
інженерного
забезпечення
управління
житловокомунального
господарства та
енергозбереження
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації
Вакансій немає
Управління освіти і науки облдержадміністрації
Заступник
начальника
управління –
начальник відділу
професійної та
вищої освіти

9250,00

26.07.2019

Вища освіта ступеня спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування. або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання

роботи на комп’ютері
Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, володіння
державною мовою, досконале володіння
ПК

Головний
5500,00
26.07.2019
спеціаліст відділу
фінансовоекономічного і
правового
забезпечення
Департамент культури та туризму облдержадміністрації
Головний
5500,00
02.06.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
туризму
державною мовою, досконале володіння
управління
ПК
культури,
охорони
культурної
спадщини і
туризму
(тимчасова)
Головний
5500,00
02.06.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
культури,
державною мовою, досконале володіння
охорони
ПК
культурної
спадщини
управління
культури,
охорони
культурної
спадщини і
туризму
Заступник
7800,00
02.06.2021
Вища освіта ступеня спеціаліста,
начальника
магістра, досвід роботи на посадах
управління,
державної служби категорії «Б» чи «В»
начальник відділу
або досвід служби в органах місцевого
туризму
самоврядування. або досвід роботи на
управління
керівних посадах підприємств, установ
культури,
та організацій незалежно від форми
охорони
власності не менше двох років, вільне
культурної
володіння державною мовою, знання
спадщини і
роботи на комп’ютері
туризму
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів облдержадміністрації
Головний
5500,00
06.07.2021
Вища освіта ступеня молодшого
спеціаліст відділу
бакалавра або бакалавра, володіння
фізичної культури
державною мовою, досконале володіння
та спорту
ПК
Головний
спеціаліст відділу
фінансовоекономічного і
кадрового
забезпечення

5500,00

06.07.2021

Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, володіння
державною мовою, досконале володіння
ПК

Сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації

Головний
спеціаліст

Заступник
начальника
відділу підготовки
конкурсних
процедур та
договорів

Завідувач сектору
контролю та
безпеки
дорожнього руху

Головний
спеціаліст сектору
юридичноправового
забезпечення
(тимчасова)

Заступник
начальника
відділу аналізу,
планування та
технічного
нагляду за
будівництвом і
експлуатаційним
утриманням
автомобільних
доріг
Завідувач сектору
по догляду та
обслуговуванню

5500,00

15.12.2020

Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, володіння
державною мовою, досконале володіння
ПК

Управління капітального будівництва
6700,00
01.02.2020
Вища
освіта
(облік
і
аудит,
правознавство) ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби
в органах місцевого самоврядування.
або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не
менше двох років, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
6300,00
01.02.2020
Вища
освіта
(економіст
або
промислово-цивільне будівництво або
облік і аудит або будівництво,
експлуатація і ремонт автомобільних
доріг і аеродромів) ступеня магістра,
досвід роботи на посадах державної
служби категорії «Б» чи «В» або досвід
служби
в
органах
місцевого
самоврядування. або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
5500,00
13.04.2021
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби
в органах місцевого самоврядування.
або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не
менше двох років, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
6700,00
20.11.2020
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби
в органах місцевого самоврядування.
або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не
менше двох років, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
6300,00

26.02.2021

Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби

водних об’єктів

Провідний
інспектор сектору
по догляду та
обслуговуванню
водних об’єктів
Завідувач сектору
юридичноправового
забезпечення

Заступник
начальника
фінансовогосподарського
відділу

Головний
спеціаліст сектору
з питань опіки,
піклування та
розвитку
сімейних форм
виховання
(тимчасова)

5003,00

26.02.2021

в органах місцевого самоврядування.
або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не
менше двох років, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, володіння
державною мовою, досконале володіння
ПК

Вища
юридична
освіта
ступеня
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування. або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
6700,00
18.06.2021
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби
в органах місцевого самоврядування.
або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не
менше двох років, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
Служба у справах дітей облдержадміністрації
5500,00
01.06.2021
Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, володіння
державною мовою, досконале володіння
ПК
6300,00

17.06.2021

Державний архів області
Вакансій немає

