
Інформація про наявність вакантних посад державних службовців 
в Богодухівській районній державній адміністрації станом на 02 лютого 2021 року 

 
№ 
п/п 

Назва структурного 
підрозділу 

Назва вакантної 
посади 

Основні функції,  
кваліфікаційні вимоги 

Причина 
наявності 
вакантної 

посади  

Додаткова 
інформація  

1 2 3 4 5 6 
 

Апарат районної державної адміністрації 
 

1. сектор з питань правової 
роботи 

завідувач 
сектору 

Правове забезпечення діяльності РДА. 
Освіта повна вища юридична, магістр 
або спеціаліст, стаж роботи на посадах 

державної служби або в органах 
місцевого самоврядування, або на 

керівних посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався  

2. відділ фінансово-
господарського забезпечення 

головний 
спеціаліст 

Ведення бухгалтерського обліку 
фінансово - господарської діяльності       
районної державної адміністрації та 
складення звітності. Освіта вища, не 

нижча бакалавра, молодшого 
бакалавра, без вимог до стажу роботи 

новостворена 
посада 

відбудеться 
переведення з 
фінуправління 
А. КАЛЬКО 

3. відділ фінансово-
господарського забезпечення 

головний 
спеціаліст 

Ведення бухгалтерського обліку 
фінансово - господарської діяльності       
районної державної адміністрації та 
складення звітності. Освіта вища, не 

нижча бакалавра, молодшого 
бакалавра, без вимог до стажу роботи 

новостворена 
посада 

Пропонується  
О. КУРЧЕНКО, 
бухгалтеру 
Олександрівсь-
кої сільської 
ради 

4. сектор роботи із зверненнями 
громадян 

завідувач 
сектору 

Забезпечення реалізації державної 
політики з питань роботи із 

зверненнями громадян в апараті та 
структурних підрозділах районної 

державної адміністрації. Освіта повна 
вища, магістр або спеціаліст, стаж 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 
(буде укладатися 
контракт з А. 
МАЛЕЦЬКОЮ) 
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роботи на посадах державної служби 

або в органах місцевого 
самоврядування, або на керівних 

посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

5. відділ ведення Державного 
реєстру виборців 

головний 
спеціаліст 

Ведення Державного реєстру 
виборців, складання та   уточнення   
списків   виборців   на   виборчих 
дільницях. Освіта вища, не нижча 
бакалавра, молодшого бакалавра, без 
вимог до стажу роботи 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації 
6. сектор культури, молоді та 

спорту 
головний 
спеціаліст 

Реалізація державної політики у сфері 
культури, з питань охорони культурної 
спадщини, а також державної мовної 

політики. Освіта вища гуманітарна або 
за фахом у сфері культури, не нижча 
бакалавра, молодшого бакалавра, без 

вимог до стажу роботи 

А. ВОЛОШКО 
звільнена по 
переведенню 
до 
Богодухівської 
міської ради 

добір не 
оголошувався 

8. відділ освіти та охорони 
здоров’я 

головний 
спеціаліст 

Здійснення моніторингу роботи та 
рішень органів місцевого 

самоврядування, їх виконавчих 
органів  у частині реалізації ними 
державної політики та дотримання 

законодавства у сфері освіти. Освіта 
вища педагогічна, не нижча бакалавра, 

молодшого бакалавра, без вимог до 
стажу роботи 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 

9. відділ освіти та охорони 
здоров’я 

головний 
спеціаліст 

Здійснення моніторингу роботи та 
рішень органів місцевого 

самоврядування, їх виконавчих 
органів  у частині реалізації ними 
державної політики та дотримання 

законодавства у сфері охорони 
здоров’я. Освіта вища медична, не 

нижча бакалавра, молодшого 
бакалавра, без вимог до стажу роботи 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 
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10. відділ фінансів та 

внутрішнього аудиту 
начальник 
відділу 

Забезпечення  реалізації  державної  
бюджетної   політики  на    території  

району. Освіта повна вища 
економічна, магістр або спеціаліст, 
стаж роботи на посадах державної 

служби або в органах місцевого 
самоврядування, або на керівних 

посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

новостворена 
посада 

тимчасово 
покладено 
обов’язки на 
головного 
спеціаліста              
С. ШИТОХУ 

11. сектор оборонної роботи та 
цивільного захисту    

завідувач 
сектору 

Забезпечення реалізації державної 
політики в галузі оборонної роботи, у 

сфері цивільного захисту. Освіта 
повна вища військова, магістр або 
спеціаліст, стаж роботи на посадах 

державної служби або в органах 
місцевого самоврядування, або на 

керівних посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

новостворена 
посада 

оголошено добір 
на період 
карантину 
(пропонується 
О. ЛЕЩЕНКУ) 

12. архівний відділ завідувач 
сектору   
(3 посади) 

Ведення архівної справи (посади 
будуть в ліквідованих районах). 

Освіта повна вища, магістр або 
спеціаліст, стаж роботи на посадах 

державної служби або в органах 
місцевого самоврядування, або на 

керівних посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

новостворені 
посади 

добір не 
оголошувався 

24-
27. 

архівний відділ головний 
спеціаліст                
(4 посади) 

Ведення архівної справи (посади 
будуть в ліквідованих районах). 

Освіта вища, не нижча бакалавра, 
молодшого бакалавра, без вимог до 

стажу роботи 

новостворені 
посади 

добір не 
оголошувався 

28. сектор економіки та 
агропромислового розвитку    

завідувач 
сектору   
 

Забезпечення реалізації державної 
політики у сфері економічного 
розвитку, торгівлі та побутових 

послуг, з питань розвитку 
підприємництва, державної 

регуляторної політики, паливно-

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 
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енергетичного комплексу, транспорту 

(автомобільного, залізничного), 
зв’язку та енергозбереження. Освіта 
повна вища економічна, магістр або 
спеціаліст, стаж роботи на посадах 

державної служби або в органах 
місцевого самоврядування, або на 

керівних посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

29. сектор економіки та 
агропромислового розвитку    

головний 
спеціаліст 

Забезпечення реалізації державної 
аграрної політики, спрямованої на 

розвиток агропромислового комплексу 
та забезпечення продовольчої безпеки 

району. Освіта вища 
сільськогосподарська, не нижча 

бакалавра, молодшого бакалавра,                 
без вимог до стажу роботи 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 

30. сектор забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування  

завідувач 
сектору   
 

Забезпечення  взаємодії районної 
державної адміністрації із   

селищними, міськими радами 
об’єднаних територіальних громад, їх 
виконавчими органами у вирішенні 
питань економічного, соціального та 
культурного розвитку відповідних 

територій. Освіта повна вища, магістр 
або спеціаліст, стаж роботи на посадах 

державної служби або в органах 
місцевого самоврядування, або на 

керівних посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

Освіта вища, не нижча бакалавра, 
молодшого бакалавра, без вимог до 

стажу роботи 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 
(пропонується    
В. ЗИРЯНОВІЙ) 

31. сектор забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування  

головний 
спеціаліст 

Забезпечення  взаємодії районної 
державної адміністрації із   

селищними, міськими радами 
об’єднаних територіальних громад, їх 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 
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виконавчими органами у вирішенні 
питань економічного, соціального та 
культурного розвитку відповідних 

територій. 
32. сектор цифрового розвитку,  

інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю  

завідувач 
сектору   
 

Забезпечення виконання повноважень 
районної державної адміністрації у 

сфері інформації, доступу громадян до 
публічної інформації, супроводження 

та контроль  за функціонуванням 
локальної комп’ютерної мережі, 

офіційного вебсайту районної 
державної адміністрації, системи 

електронного документообігу та інших 
інформаційних ресурсів районної 

державної адміністрації, впровадження 
електронного врядування. Освіта 

повна вища (бажано гуманітарна або 
технічна зі знанням комп’ютерних 
технологій), магістр або спеціаліст, 
стаж роботи на посадах державної 

служби або в органах місцевого 
самоврядування, або на керівних 

посадах на підприємствах, в 
установах, організаціях не менше 1 р. 

новостворена 
посада 

добір не 
оголошувався 

 
 
Завідувач сектору управління персоналом апарату  
Богодухівської районної державної адміністрації  Олена СУБОТА 
 


