
Інформація 
про наявність вакантних посад державних службовців   

в Богодухівській районній державній адміністрації станом на 01 серпня 2021 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. відділ фінансово-
господарського забезпечення 

головний спеціаліст 13.01. 
2021 

новостворена посада оголошений конкурс 
20.04.2021 не відбувся 
(претендентка відмови-
лася від участі у 
конкурсі), повторно не 
оголошувався  

2. відділ документообігу, 
контролю та організаційної 
діяльності 

головний спеціаліст 13.01. 
2021 

новостворена посада конкурс не 
оголошувався 

3. відділ документообігу, 
контролю та організаційної 
діяльності 

головний спеціаліст 23.07 
2021 

новостворена посада конкурс не 
оголошувався 

4. відділ ведення Державного 
реєстру виборців 

головний спеціаліст 23.04. 
2021 

звільнений за угодою 
сторін відповідно до 
частини другої статті 86 
ЗУ «Про державну 
службу»  

оголошений конкурс 
27.07.2021 
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Структурні підрозділи районної державної адміністрації 

5. сектор культури, молоді та 
спорту 

головний спеціаліст 26.01. 
2021 

звільнена у зв’язку з 
переведенням до 
Богодухівської міської 
ради, п.5 ст. 36 КЗпП У, 
ч. 6 ст. 22 ЗУ «Про 
державну службу» 

конкурс не 
оголошувався 

6. відділ освіти та охорони 
здоров’я 

головний спеціаліст 13.01. 
2021 

новостворена посада конкурс не 
оголошувався 

7. відділ містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального господарства, 
інфраструктури, енергетики 
та захисту довкілля  

начальник відділу 16.02. 
2021 

звільнена у зв’язку з 
переведенням до 
Богодухівської міської 
ради, п.5 ст. 36 КЗпП У, 
ч. 6 ст. 22 ЗУ «Про 
державну службу» 

оголошений конкурс 
27.04.2021 не відбувся 
через відсутність заяв 
претендентів  

8. сектор економіки та 
агропромислового розвитку    

головний спеціаліст 20.07. 
2021 

просування по службі за 
конкурсом  

оголошений конкурс 
27.07.2021 

9. служба у справах дітей  головний спеціаліст 04.06. 
2021 

звільнена у зв’язку із 
закінченням строку 
призначення на посаду 
державної служби 
відповідно до ч. 1 ст. 85 
ЗУ «Про державну 
службу», призначена на 
посаду начальника 
служби за конкурсом  

конкурс не 
оголошувався 
 

10. управління соціального 
захисту населення 

головний спеціаліст 
відділу роботи з 
персоналом та інфор-
маційної діяльності 

01.07. 
2021 

новостворена посада конкурс не 
оголошувався 
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Інформація 

про наявність вакантних посад керівників Богодухівської районної державної адміністрації                                                  
станом на  01 серпня 2021 року 

 
№ 
п/п 

Назва вакантної 
посади 

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

1. голова районної державної адміністрації 01.04.2021 звільнений відповідно до п.6 частини 
другої ст. 9 ЗУ «Про місцеві державні 
адміністрації» 

2. перший заступник голови районної 
державної адміністрації 

13.01.2021 новостворена посада 

 
Інформація 

про наявність вакантних посад працівників, які виконують функції з обслуговування в Богодухівській районній 
державній адміністрації станом на  01 серпня 2021 року 

 
№ 
п/п 

Назва вакантної 
посади 

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

1. архіваріус  відділу документообігу, 
контролю та організаційної діяльності 
апарату  

23.07.2021 новостворена посада 

 


