
                                                                                                            Додаток 
                                                                              

Інформація 
про наявність вакантних посад державних службовців   

в Богодухівській районній державній адміністрації станом на 01 травня 2018 року 
 

№ 
п/п 

Назва структурного 
підрозділу 

Назва вакантної 
посади 

З якого 
часу 

посада 
вакантна 

Причина  
наявності вакантної 

посади та стаття 
відповідного 

нормативного акту 

Інформація про 
оголошення конкурсу 

1 2 3 4 5 6 
Апарат районної державної адміністрації 

1. організаційний відділ головний спеціаліст  11.04.2018 призначена на посаду 
керівника апарату 
райдержадміністрації 

конкурс не оголошувався 

2. відділ документообігу та 
контролю 

головний спеціаліст  08.02.2018 новостворена посада 
 

оголошено конкурс 
24.04.2018 

3. сектор управління 
персоналом 

головний спеціаліст  08.02.2018 новостворена посада 
 

оголошено конкурс  
24.04.2018 

4. відділ фінансово-
господарського 
забезпечення 

провідний спеціаліст  08.02.2018 новостворена посада 
 

конкурс проведено 
19.03.2018, триває 
перевірка відповідно до 
ЗУ «Про очищення влади» 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації 
5. фінансове управління головний спеціаліст відділу 

доходів  
26.03.2018 новостворена посада конкурс не оголошувався 

6. відділ з питань надання 
адміністративних послуг 

адміністратор 01.12.2017 новостворена посада конкурс не оголошувався 

7. сектор культури провідний спеціаліст 26.01.2018 звільнена  за угодою сторін, 
частина друга ст. 86 ЗУ «Про 
державну службу», п.1 ст. 36 
КЗпП України 

конкурс не оголошувався 
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8. управління соціального 
захисту населення 

головний спеціаліст відділу 
надання адресної соціальної 
допомоги  

09.11.2016 перебування працівника у 
відпустці для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного 
віку, ст. 18 ЗУ «Про відпустки» 

конкурс не оголошувався 

9. відділ освіти провідний спеціаліст  01.10.2016 перебування працівника у 
відпустці для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного 
віку, ст. 18 ЗУ «Про відпустки» 

конкурс не оголошувався 

 
Інформація 

про наявність вакантних посад керівників Богодухівської районної державної адміністрації                                                  
станом на 01 травня 2018 року 

 

№ 
п/п 

Назва вакантної 
посади 

З якого часу посада вакантна Причина наявності вакантної посади та 
стаття відповідного нормативного акту 

1. заступник голови районної державної 
адміністрації 

13.12.2017 новостворена посада 

2. заступник голови районної державної 
адміністрації 

25.04.2018 новостворена посада 

 
Інформація 

про наявність вакантних посад працівників, які виконують функції з обслуговування,                                                                 
в Богодухівській районній державній адміністрації станом на 01 травня 2018 року 

 

№ 
п/п 

Назва структурного підрозділу Назва вакантної 
посади 

З якого часу 
посада вакантна 

Причина наявності вакантної 
посади та стаття відповідного 

нормативного акту 
1. фінансове управління секретар керівника (0,5 посадового 

окладу) 
01.11.2015 звільнена за угодою сторін, 

п.1.ст.36 КЗпП України 
 
Керівник апарату районної державної адміністрації                                                                     І.В.Розтягай 
 
Субота 05758 3 01 20 


