БЮЛЕТЕНЬ
вакантних посад в структурних підрозділах облдержадміністрації

Станом на 01.08.2020
Підрозділ

Посада

Кількість
вакантних
посад

З якого
часу посада
вакантна

1

25.01.2020

1

06.03.2020

1

06.03.2020

1
1

13.05.2020
14.05.2020

1

24.07.2017

1

07.05.2020

1

06.03.2020

1
1

06.03.2020
19.03.2020

2

06.03.2020
06.03.2020

3

06.03.2020
06.03.2020
01.08.2020

3

06.03.2020
06.03.2020
01.08.2020

1
1

06.03.2020
23.06.2020

1

06.03.2020

Департамент економічного розвитку
Керівництво

Заступник директора департаменту –
начальник управління промисловості,
державної власності та публічних
закупівель
Відділ по роботі з державними Заступник начальника відділу
підприємствами
управління
промисловості, державної власності та
публічних закупівель
Відділ
взаємодії
з
об’єднаними Заступник начальника відділу
територіальними громадами управління
регіонального розвитку
Відділ капітальних бюджетних та Начальник відділу
позабюджетних інвестицій управління Головний спеціаліст
регіонального розвитку
Управління стратегічного планування та Заступник начальника управління –
прогнозування
начальник
відділу
прогнозування
соціально-економічного розвитку
(тимчасово)
Відділ
прогнозування
соціально- Головний спеціаліст
економічного
розвитку
управління
стратегічного
планування
та
прогнозування
Відділ адміністративно-територіального Провідний спеціаліст
устрою
управління
стратегічного
планування та прогнозування
Відділ розвитку адміністративних послуг Головний спеціаліст
управління
з
питань
розвитку Головний спеціаліст (тимчасово)
адміністративних послуг
Відділ моніторингу якості надання Головний спеціаліст
адміністративних послуг управління з
питань розвитку адміністративних послуг
Відділ з питань інвестиційної діяльності та Головний спеціаліст
проектного фінансування управління з
питань інвестиційної діяльності та
розвитку малого і середнього бізнесу
Відділ з питань розвитку бізнесу і туризму Головний спеціаліст
управління з питань інвестиційної
діяльності та розвитку малого і середнього
бізнесу
Відділ з питань земельних відносин та Начальник відділу
земельного
кадастру
управління Головний спеціаліст
агропромислового розвитку
Відділ фінансового обліку, звітності, Головний спеціаліст
кадрової роботи та матеріального
забезпечення
УСЬОГО

21

2
Департамент екології та природних ресурсів
Відділ природних ресурсів та дозвільної
діяльності управління дозвільної
діяльності та економіки
природокористування
Відділ зв’язків з громадськістю
управління організаційної роботи,
зв’язків з громадськістю та земельних
відносин
Відділ контролю природоохоронних
заходів та оцінки впливу на довкілля
управління інвестиційної політики,
екологічних програм та оцінки впливу
на довкілля
Відділ бухгалтерського обліку та
звітності

Заступник начальника відділу
(тимчасово)
Головний спеціаліст

1

10.04.2020

1

19.03.2019

Начальник відділу
Головний спеціаліст
Спеціаліст (тимчасово)
Головний спеціаліст(тимчасово)
Головний спеціаліст

1
1
1
1
1

20.03.2020
01.06.2020
11.05.2018
14.12.2018
21.12.2019

Головний спеціаліст
Провідний інспектор
(посада з функціями
обслуговування)

1
1

09.05.2020
05.06.2020

УСЬОГО

9
Департамент фінансів

Бюджетне управління

Відділ моніторингу місцевих бюджетів
та балансу фінансових ресурсів
бюджетного управління
Відділ аналізу і контролю виконання
обласного бюджету бюджетного
управління
Відділ доходів та економічного аналізу
управління доходів
Відділ фінансів капітального
будівництва, природоохоронних заходів
та дорожнього господарства управління
фінансів галузей виробничої сфери,
моніторингу субвенцій та розрахунків
за енергоносії
Відділ моніторингу субвенцій та
розрахунків за енергоносії управління
фінансів галузей виробничої сфери,
моніторингу субвенцій та розрахунків
за енергоносії
Відділ фінансів установ охорони
здоров’я управління фінансів
невиробничої сфери
Відділ фінансів установ соціального
захисту, фізкультури та спорту
управління фінансів невиробничої
сфери
Відділ фінансів місцевих органів влади
та регіональних програм управління
фінансів місцевих органів влади,
інформаційного та комп’ютерного
забезпечення

Заступник начальника управління –
начальник відділу моніторингу
місцевих бюджетів та балансу
фінансових ресурсів
Головний спеціаліст

1

01.04.2020

2

01.01.2020
01.01.2020

Головний спеціаліст (тимчасово)
Головний спеціаліст

1
1

21.11.2017
11.03.2020

Головний спеціаліст

1

02.10.2019

Головний спеціаліст

1

01.07.2020

Головний спеціаліст

1

01.01.2020

Головний спеціаліст (тимчасово)

1

23.09.2019

Головний спеціаліст

1

12.02.2020

Провідний спеціаліст (тимчасово)

1

24.07.2018

3
Відділ інформаційного та
комп’ютерного забезпечення
управління фінансів місцевих органів
влади, інформаційного та
комп’ютерного забезпечення
Відділ адміністративно-господарського
забезпечення управління
організаційного та адміністративногосподарського забезпечення
Відділ контролю за дотриманням
бюджетного законодавства

Провідний інспектор
(посада з функціями
обслуговування)
Прибиральник службових приміщень
(недержавна служба)
Водій легкового автомобіля
(недержавна служба)
Начальник відділу
Головний спеціаліст

УСЬОГО

1

18.02.2020

0,5

01.05.2016

1

01.08.2020

1

01.01.2020

3

01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020

17,5
Департамент соціального захисту населення

Керівництво

Відділ реалізації політики щодо осіб з
інвалідністю, ветеранів та роботи з
громадськими організаціями управління
з питань соціального захисту
постраждалих внаслідок надзвичайних
ситуацій
Відділ пільг та субсидій управління
сім’ї та соціальної підтримки населення
Відділ соціальної допомоги та
пенсійного страхування управління
сім’ї та соціальної підтримки населення
Відділ стаціонарних установ управління
інтегрованих соціальних послуг
Відділ політики у сфері соціальних
послуг управління інтегрованих
соціальних послуг
Планово-фінансовий відділ управління
фінансового забезпечення та виконання
соціальних програм
Відділ виконання бюджетних програм
управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм
Відділ моніторингу дотримання
законодавства управління фінансового
забезпечення та виконання соціальних
програм
Відділ документообігу та
інформаційно-телекомунікаційної
підтримки управління персоналу
діловодства та контролю
Відділ бухгалтерського обліку та
звітності
УСЬОГО

Заступник директора департаменту –
начальник управління з питань
соціального захисту постраждалих
внаслідок надзвичайних ситуацій
Начальник відділу
(тимчасово)
Головний спеціаліст

1

02.03.2020

1

02.03.2020

2

02.03.2020
02.03.2020

Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
(тимчасово)
Старший інспектор (посада з
функціями обслуговування)

1
1

30.05.2020
09.01.2017

1

05.06.2020

Головний спеціаліст

1

02.06.2020

Начальник відділу
Головний спеціаліст (тимчасово)
Спеціаліст
Головний спеціаліст

1
1
1
1

02.03.2020
02.03.2020
16.06.2020
12.06.2020

Головний спеціаліст

2

Провідний спеціаліст
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст

1
1
1
1

02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020

Головний спеціаліст

1

02.03.2020

Головний спеціаліст
(тимчасово)

1

02.03.2020

20

4
Департамент охорони здоров’я
Відділ
стратегічного
розвитку
та
моніторингу якості медичної допомоги
управління стратегічного розвитку та
моніторингу якості медичної допомоги,
організаційної роботи та роботи зі
зверненнями громадян
Відділ
лікувально-профілактичної
допомоги дітям та матерям
управління
лікувально-профілактичної
допомоги населенню
Відділ лікувально-профілактичної
допомоги дорослому населенню
управління лікувально-профілактичної
допомоги населенню
Відділ кадрової роботи
УСЬОГО

Головний спеціаліст

2

Спеціаліст

1

29.05.2020
31.03.2020
03.02.2020

Головний спеціаліст

1

02.09.2019

Заступник начальника відділу

1

15.11.2019

Головний спеціаліст

1
6

04.02.2020

Департамент освіти і науки
Відділ науки, вищої освіти та атестаційної
експертизи управління науки, вищої та
професійно-технічної освіти
Відділ загальної середньої освіти
управління дошкільної, позашкільної та
загальної середньої освіти
Фінансово-економічний відділ
управління фінансового, організаційнодокументального та кадрового
забезпечення
Відділ кадрового та організаційнодокументального забезпечення
управління фінансового, організаційнодокументального та кадрового
забезпечення
УСЬОГО

Провідний інспектор
(посада з функціями
обслуговування)
Спеціаліст

1

02.06.2020

1

10.01.2020

Начальник відділу

1

25.02.2020

Головний спеціаліст

1

23.05.2020

Заступник начальника відділу

1

03.04.2020

5

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва

Відділ житлово-комунальних послуг
управління житлово-комунального
господарства
Відділ розвитку дорожнього
господарства управління дорожньотранспортного господарства
Планово-економічний відділ управління
регіонального розвитку та будівництва
Сектор кадрового забезпечення
Відділ бухгалтерського обліку та
внутрішнього фінансового контролю
Відділ взаємодії з правоохоронними
органами та державними органами
фінансового контролю, діловодства
УСЬОГО

Головний спеціаліст із здійснення
внутрішнього аудиту
Головний спеціаліст з мобілізаційної
роботи
Заступник начальника відділу

1

28.01.2020

1

06.06.2020

1

20.11.2019

Начальник відділу

1

17.02.2020

Заступник начальника відділу

1

17.02.2020

Завідувач сектору
Головний спеціаліст (тимчасово)
Головний спеціаліст
Спеціаліст
Головний спеціаліст

1
1
1
1
1

17.02.2020
17.02.2020
16.01.2020
06.09.2019
03.03.2020

10

5
Департамент масових комунікацій
Керівництво

Заступник директора департаменту –
начальник управління інформаційної
діяльності
Заступник директора департаменту –
начальник управління з питань
внутрішньої політики
Відділ інформації та взаємодії із
Заступник начальника управління
засобами масової інформації управління інформаційної діяльності –
інформаційної діяльності
начальник відділу (тимчасово)
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст (тимчасово)
Відділ стратегічного аналізу суспільно- Начальник відділу
політичної ситуації управління з питань
внутрішньої політики
Відділ розвитку громадянського
Заступник начальника управління з
суспільства управління з питань
питань внутрішньої політики –
внутрішньої політики
начальник відділу

1

04.02.2020

1

04.02.2020

1

04.02.2020

1
1
1

04.02.2020
04.02.2020
04.02.2020

1

04.02.2020

Відділ фінансово-економічних,
кадрових питань та діловодства
УСЬОГО

1

04.02.2020

Головний спеціаліст

8

Управління культури, національностей і релігій
Відділ у справах національностей і
релігій
Відділ планування фінансів та
бухгалтерської звітності
Відділ мистецтв, освіти, культурнодозвіллєвої діяльності та організаційнокадрової роботи
УСЬОГО

Провідний спеціаліст-юрисконсульт

1

25.10.2019

Державний реєстратор

1

07.05.2020

Спеціаліст (тимчасово)

1

27.01.2020

Спеціаліст (тимчасово)
Провідний спеціаліст

1
1

25.10.2019
21.11.2019

5

Департамент капітального будівництва
Керівництво
Відділ фінансування, обліку та звітності

Відділ технічного нагляду управління
будівництва
Кошторисно-аналітичний відділ
управління будівництва
Відділ кошторисно-договірної роботи
управління будівництва
Відділ підготовки будівництва
управління проектування та технічної
підготовки будівництва
Проектно-технічний відділ управління

Директор департаменту
Головний спеціаліст

1
3

Провідний спеціаліст
Головний спеціаліст

1
2

Провідний спеціаліст

1

19.10.2019
25.01.2020
15.04.2020
20.06.2020
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
07.12.2018

Начальник відділу (тимчасово)

1

07.12.2018

Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Головний спеціаліст

1
1
1
2

29.12.2019
03.01.2020
01.08.2018
07.12.2018
10.12.2018

Головний спеціаліст

1

07.12.2018

6
проектування та технічної підготовки
будівництва

Провідний спеціаліст

2

Спеціаліст
Завідувач сектору
Провідний спеціаліст

1
1
2

Сектор внутрішнього аудиту
Відділ управління персоналом,
діловодства та опрацювання звернень
громадян управління планування,
кадрового та адміністративногосподарського забезпечення
Планово-економічний відділ управління Головний спеціаліст
2
планування, кадрового та
адміністративно-господарського
Головний спеціаліст (тимчасово)
1
забезпечення
Відділ адміністративно-господарського Водій легкового автомобіля
1
забезпечення управління планування,
(недержавна служба)
кадрового та адміністративногосподарського забезпечення
УСЬОГО
25
Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження
Відділ енергетики та нафтогазової
промисловості
Відділ енергозбереження, вугільної
промисловості, прогнозування розвитку
енергетичних підприємств та
фінансового забезпечення
УСЬОГО

Провідний спеціаліст
Спеціаліст
Головний спеціаліст (тимчасово)

1
1
1

07.12.2018
08.02.2020
14.01.2020
24.01.2020
03.12.2019
02.01.2020

07.12.2018
01.01.2020
07.02.2020
17.03.2020

01.05.2016
30.01.2017
12.05.2020

3

Управління протокольних та масових заходів
Відділ фінансового забезпечення та
масових заходів

Головний спеціаліст
Провідний інспектор (посада з
функціями обслуговування)
Провідний консультант (посада з
функціями обслуговування)

УСЬОГО

1
1

02.07.2020
03.02.2020

1

17.03.2020

3
Управління внутрішнього аудиту

Відділ аналітики та управління
ризиками
УСЬОГО

Головний спеціаліст (тимчасово)
Спеціаліст

1
1
2

16.09.2019
16.09.2019

Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
Відділ взаємодії з правоохоронними
органами
Сектор з питань дотримання прав і
свобод громадян
Сектор фінансового забезпечення
УСЬОГО

Головний спеціаліст
Спеціаліст
Завідувач сектора

1
1
1

19.04.2019
01.02.2018
17.02.2020

Старший інспектор (посада з
функціями обслуговування)

1

22.08.2017

4
Управління цивільного захисту

Відділ фінансового забезпечення та
персоналу
Відділ захисту населення і територій
УСЬОГО

Головний спеціаліст

1

17.03.2020

Головний спеціаліст

1
2

05.11.2019

7
Управління інформаційних технологій та електронного урядування
Відділ розвитку електронного
урядування та виконання регіональної
програми інформатизації
Відділ фінансового та організаційного
забезпечення
УСЬОГО

Спеціаліст

1

14.06.2016

Провідний інспектор (посада з
функціями обслуговування)
Старший інспектор (посада з
функціями обслуговування)

2

01.12.2017
02.05.2018
01.05.2020

1
4

Управління зовнішньоекономічної діяльності
Керівництво

Заступник начальника управління –
начальник відділу міжнародного
співробітництва та виставкової
діяльності (тимчасово)
Відділ міжнародного співробітництва та Головний спеціаліст
виставкової діяльності
Провідний інспектор (посада з
функціями обслуговування)
Відділ європейської інтеграції та
Провідний спеціаліст (тимчасово)
фінансово-кадрової роботи
УСЬОГО
Управління містобудування та архітектури
Керівництво
Начальник управління – головний
архітектор області
Відділ планування забудови та
Головний спеціаліст
містобудівного нагляду
Відділ містобудівного кадастру
Головний спеціаліст

1

28.02.2020

1
1

24.02.2020
10.02.2020

1

13.01.2020

УСЬОГО

3

Управління молоді і спорту
Відділ у справах фізичної культури та
Головний спеціаліст (тимчасово)
спорту
Відділ у справах молоді
Головний спеціаліст (тимчасово)

1

04.04.2019

1

10.03.2020

1

15.06.2020

Спеціаліст
УСЬОГО

4
1

11.06.2019

1

02.12.2019

1

01.06.2020

3

Відділ фінансового забезпечення,
реалізації програм, контролю та
кадрової роботи
Відділ захисту прав дитини,
усиновлення та розвитку сімейних форм
виховання
УСЬОГО

Служба у справах дітей
Спеціаліст
Провідний інспектор (посада з
функціями обслуговування)
Головний спеціаліст (тимчасово)

1
1

17.06.2016
17.06.2016

1

27.02.2019

3

Державний архів Дніпропетровської області
Керівництво
Відділ юридичного, кадрового та
діловодного забезпечення
Відділ матеріально-технічного
забезпечення і обслуговування
приміщень

Директор
Заступник начальника відділу
(тимчасово)
Архівіст І категорії
(недержавна служба)
Прибиральник службових приміщень
(недержавна служба)
Завідуючий бюро перепусток
(недержавна служба)

1
1

01.04.2015
03.06.2020

1

23.01.2020

1

04.01.2020

1

01.08.2020

8
Відділ зберігання, обліку та довідкового
апарату
УСЬОГО

Реставратор архівних та бібліотечних
матеріалів (недержавна служба)

2

01.02.2020
18.06.2020

7

Юридичний департамент
Керівництво

Директор департаменту

1

02.07.2020

Відділ із правового забезпечення
земельних відносин управління
земельних відносин
Відділ правового забезпечення апарату
облдержадміністрації управління
правового забезпечення

Провідний спеціаліст
Спеціаліст
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст

1
1
1
1
1

18.10.2019
18.10.2019
18.10.2019
18.10.2019
20.02.2020

Провідний консультант
(посада з функціями
обслуговування)
Провідний спеціаліст

1

05.05.2020

1

18.10.2019

1

07.07.2020

1
1

25.02.2020
18.12.2019

Відділ юридичної експертизи
документів управління правового
забезпечення
Відділ забезпечення представництва
Головний спеціаліст (тимчасово)
державних інтересів
Сектор бухгалтерського обліку
Головний спеціаліст
Сектор організаційно-кадрового
Головний спеціаліст
забезпечення та діловодства
УСЬОГО
Управління з питань учасників АТО
Керівництво
Відділ із соціальних питань
УСЬОГО

Начальник управління
Заступник начальника відділу
(посада з функціями
обслуговування)

11
1
1

21.03.2020
01.11.2018

2
Управління транспорту

Керівництво

Відділ організації перевезень
Відділ контролю, договірної та
претензійної роботи
УСЬОГО

Заступник начальника управління –
начальник відділу організації
перевезень
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

1

11.02.2020

1
1

11.02.2020
11.02.2020

Головний спеціаліст

1

11.02.2020

4

