ВАКАНТНІ ПОСАДИ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦШ В ГЕРЦАЇВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________ станом на 28 листопада 2019 року ___________________
№

Назва

Назва посади

3 якого часу
вакантна

Дата
оголошення
конкурсу

Орієнтовна
дата
проведення
конкурсу

Примітка

1. Голова районної державної адміністрації.

16.07.2019

■

■

-

2. Перший заступник голови районної державної адміністрації.

02.07.2019

-

-

-

3. Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, з питань
внутрішньої політики та доступу до публічної інформації
апараіу районної державної адміністрації.
4. Головний спеціаліст відділу управління персоналом та
нагород апарату районної державної адміністрації.
5. Провідний спеціаліст відділу Державного реєстру виборців
апарату районної державної адміністрації.
6. Головний спеціаліст відділу документообігу, контролю та
розгляду звернень громадян апарату районної державної
адміністрації.
7. Головний спеціаліст з питань цивільного захисту відділу
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної,
режимно-секретної роботи,
з
питань
цивільного захисту, апарату районної державної адміністрації.
8. Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи відділу
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної,
режимно-секретної роботи,
з
питань
цивільного захисту апарату районної державної адміністрації.
9. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення
корупції відділу правового забезпечення, запобігання та
виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.
10. Головний спеціаліст з питань регулювання земельних
відносин відділу агропромислового розвитку районної
державної адміністрації.
11. Головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку
районної державної адміністрації.

11.01.2019

08.12.2018

-

-

-

11.01.2019

-

-

~

з/п

1

Герцаївська
районна
державна
адміністрація

11.01.2019

11.01.2019

28.12.2018

30.05.2019

05.03.2019

11.06.2019

-

На час відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею

12. Головний спеціаліст відділу економічного розвитку та
інфраструктури районної державної адміністрації.

19.02.2019

13. Головний спеціаліст відділу економічного розвитку та
інфраструктури районної державної адміністрації.

15.11.2019

14. Заступник начальника - начальник
відділу виконання
місцевих бюджетів та фінансування соціальної сфери
фінансового управління районної держаної адміністрації.

01.01.2019

трьохрічного віку основного
працівника з 19.07.2017 року
до 24.05.2020 року
На час відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею
трьохрічного віку основного
працівника з 24.09.2018 року
до 31.07.2021 року.

15. Начальник відділу моніторингу, аналізу, звітності та 19.07.2019
планування доходів фінансового управління районної
держаної адміністрації.
16. Головний спеціаліст відділу моніторингу, аналізу, звітності 10.01.2019
та планування доходів фінансового управління районної
держаної адміністрації.
17. Спеціаліст архівного відділу районної держаної 04.01.2019
адміністрації.
18. Головний спеціаліст архівного відділу районної держаної
адміністрації.

10.11.2018

19. Головний спеціаліст служби у справах дітей районної
держаної адміністрації.

27.11.2019

20. Державний реєстратор відділу з організації надання
04.01.2019
адміністративних послуг районної держаної адміністрації.

21.
Адміністратор
відділу
з
організації
надання
адміністративних послуг районної держаної адміністрації.--------

11.06.2018

На час відпустки по догляду за
дитиною,
що
потребує
домашнього
догляду
основного
працівника
з
22.07.2019 по 21.07.2020 року

”

”

“
На час відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею
трьохрічного віку основного
працівника з 11.06.2018 по

17.04.2021 року

22. Провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури 23.04.2019
та житлово-комунального господарства районної держаної
адміністрації.
23. Начальник управління праці та соціального захисту
населення районної держаної адміністрації.

20.03.2019

24. Начальник відділу прийняття рішень щодо надання соціальних
допомог та житлових субсидій управління праці та
соціального захисту населення.

24.06.2019

25. Провідний спеціаліст відділу прийняття рішень щодо надання
соціальних допомог та житлових субсидій управління праці та 25.06.2019
соціального
захисту
населення
районної
держаної
адміністрації.
26. Начальник відділу культури, національностей та релігій 21.02.2019
районної держаної адміністрації.
27. Головний спеціаліст відділу культури, національностей та 07.08.2019
релігій районної держаної адміністрації.
28. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 16.03.2019
районної держаної адміністрації.

-

-

-

-

На час відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею
трьохрічного віку основного
працівника з 10.12.2017 року
по 01.10.2020 року
На час відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею
трьохрічного віку основного
працівника з 24.06.2019 по
16.03.2022 року

"
-

0*

Начальник відділу управління персоналом
та нагород апарату районної державної адміністрації

Жанна ПАШКАНУ

