
                                                                      

 
Перелік вакантних посад державних службовців в Богодухівській районній 

державній адміністрації станом на 01 листопада 2019 року 

 
№ 
п/п 

Назва вакантної 
посади 

Кількість 
вакант-

них 
посад 

Дата 
виник-
нення 

вакансії 

Причини  
виникнення вакансії 

1 головний спеціаліст  
організаційного відділу апарату 

1 01.03. 
2019 

звільнена  за угодою 
сторін, ст. 86 ЗУ «Про 
державну службу»,                
п.1  ст. 36 КЗпП У 

2 провідний спеціаліст відділу доку-
ментообігу та контролю апарату 

1 01.10. 
2019 

просування по службі за 
конкурсом 

3. завідувач юридичного сектору 
апарату  

1 19.06. 
2019 

звільнена  за угодою 
сторін, ст. 86 ЗУ «Про 
державну службу»,                
п.1  ст. 36 КЗпП У 

4. головний спеціаліст юридичного 
сектору апарату 

1 14.09. 
2019 

звільнена  за угодою 
сторін, ст. 86 ЗУ «Про 
державну службу»,                
п.1  ст. 36 КЗпП У 

5. спеціаліст сектора культури  1 01.01. 
2019 

новостворена посада 

6. провідний спеціаліст сектора у 
справах молоді та спорту 

1 05.06. 
2018 

відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення 
нею трирічного віку 

7. головний спеціаліст відділу з 
питань праці та соціально-
трудових відносин управління 
соціального захисту населення 

1 09.11. 
2018 

звільнений  за угодою 
сторін, ст. 86 ЗУ «Про 
державну службу»,               
п.1 ст. 36 КЗпП України 

8. головний спеціаліст відділу 
адресної соціальної допомоги 
управління соціального захисту 
населення 

1 20.11. 
2018 

відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення 
нею трирічного віку 

9. головний спеціаліст відділу  
прийому громадян управління 
соціального захисту населення 

1 27.02. 
2019 

відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення 
нею трирічного віку 

10. провідний спеціаліст 
відділу агропромислового 
розвитку 

1 09.07. 
2019 

звільнена  за угодою 
сторін, ст. 86 ЗУ «Про 
державну службу»,                
п.1  ст. 36 КЗпП У 

11. адміністратор відділу з питань 
надання адміністративних послуг 

1 20.08. 
2019 

відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення 
нею трирічного віку 

12. провідний спеціаліст відділу  
освіти  

1 04.10. 
2019 

просування по службі за 
конкурсом 
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13. начальник відділу освіти  1 08.10. 
2019 

звільнена  у зв’язку з 
переведенням, п. 2 
частини першої ст. 41 ЗУ 
«Про державну службу», 
п.5 ст. 36 КЗпП України 

14. начальник відділу 
містобудування, архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та цивільного 
захисту  

1 18.10. 
2019 

звільнена  за угодою 
сторін, частина друга ст. 
86 ЗУ «Про державну 
службу», п.1 ст. 36 КЗпП 
України 

 


