ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності вакантних посад
у райдержадміністраціях станом на 02 лютого 2018 року
Назва вакантної
посади

Посадовий
оклад
(грн.)

З якого часу
вакантна
посада

Загальні вимоги до посади

Бережанська районна державна адміністрація
(тел. (0-248) 2 14 41, 2 12 78 )
Голова районної
державної
адміністрації

9500,00

01.12.2017

Провідний інспектор
відділу фінансовогосподарського
забезпечення
апарату (не
державна служба)
Головний економіст
відділу
бухгалтерського
обліку, доходів та
економічного
аналізу фінансового
управління
(тимчасова)
Головний спеціаліст
відділу економічного
розвитку
(тимчасова)
Головний спеціалістюрист служби у
справах
дітей
(тимчасова)

3300,00

25.01.2017

4100,00

30.05.2017

Вища освіта ступеня магістра, загальний
стаж роботи - не менше семи років;
досвід роботи на посадах державної
служби категорії
"А" чи "Б" або
на
посадах не нижче керівників структурних
підрозділів
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах у відповідній сфері - не
менше трьох років, вільне володіння
державною мовою
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК
4100,00
22.00.2018
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК
Борщівська районна державна адміністрація
(тел. (0-241) 2 15 26, 2 12 78)
Головний спеціаліст
4100,00
15.06.2016
Вища освіта відповідного професійного
відділу
культури,
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
туризму та
релігій
рівнем бакалавра, молодшого бакалавра.
(тимчасова)
Стажу роботи в державних органах влади
не
потребує.
Вільне
володіння
державною мовою
4100,00

11.07.2017

Головний спеціаліст
відділу юридичного
забезпечення,
взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та мобілізаційної
роботи апарату

4100,00

12.04.2017

Вища юридична освіта відповідного
професійного спрямування за освітньокваліфікаційним
рівнем
бакалавра,
молодшого бакалавра. Стажу роботи в
державних органах влади не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Провідний спеціаліст
відділу юридичного
забезпечення,
взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та мобілізаційної
роботи апарату

3500,00

12.04.2017

Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, молодшого бакалавра.
Стажу роботи в державних органах влади
не
потребує.
Вільне
володіння
державною мовою

27.01.2018

Вища освіта ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, вільне
володіння державною мовою. Стажу
роботи в державних органах влади не
потребує
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, молодшого бакалавра.
Стажу роботи в державних органах влади
не
потребує.
Вільне
володіння
державною мовою
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
бакалавра
або
молодшого
бакалавра. Вільне володіння державною
мовою. Стажу роботи в державних
органах влади не потребує

Провідний інспектор
відділу управління
персоналом аппарату

3300,00

Головний спеціаліст
відділу освіти, сім’ї ,
молоді, фізичної
культури та спорту (2
вакантні посади)

4100,00

01.02.2017
01.08.2017

Головний спеціаліст –
бухгалтер відділу
охорони здоров’я та
цивільного захисту
(тимчасова,
оголошено про
проведення конкурсу
05.02.2018)

4100,00

16.11.2017

Головний спеціалістбухгалтер відділу
агропромислового
розвитку

4100,00

07.07.2017

Головний спеціалістюрисконсульт
соціально-правового
захисту дітей служби
у справах дітей
(тимчасова)
Головний спеціаліст
відділу економічного
розвитку та торгівлі
(тимчасова)

4100,00

4100,00

22.05.2017

20.09.2017

Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра або молодшого
бакалавра. Вільне володіння державною
мовою. Стажу роботи в державних
органах влади не потребує
Вища юридична освіта за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра або
молодшого бакалавра. Вільне володіння
державною мовою. Стажу роботи в
державних органах влади не потребує.

Вища освіта відповідного професійного
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра або молодшого бакалавра.
Вільне володіння державною мовою.
Стажу роботи в державних органах

влади не потребує.
Заступник начальника
управління –
начальник відділу
праці управління
соціального захисту
населення

5800,00

16.11.2017

Водій фінансового
управління

1086,00

30.09.2017

Головний спеціаліст –
юрисконсульт сектору
управління
персоналом
управління
соціального захисту
населення

4100,00

05.01.2018

Вища юридична освіта за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра або
молодшого бакалавра. Вільне володіння
державною мовою. Стажу роботи в
державних органах влади не потребує

Оператор
комп’ютерного
набору І категорії
відділу
інфраструктури,
будівництва та
житловокомунального
господарства

2800,00

16.01.2018

Вища
освіта
за
освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра або
молодшого бакалавра. Вільне володіння
державною мовою. Стажу роботи в
державних органах влади не потребує

Директор
центру
надання
адміністративних
послуг (тимчасова
до 08.04.2019)

Начальник відділу
агропромислового
розвитку

Головний спеціаліст
відділу

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, вільне володіння
державною мовою, стаж роботи на
посадах державної служби категорій «Б»
чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року
Середня загальна освіта, з досвідом
роботи водія.

Бучацька районна державна адміністрація
(тел. (0-244) 2 27 81, 2 12 78)
6500,00
02.08.2016
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, вільне володіння
державною мовою, стаж роботи на
посадах державної служби категорій «Б»
чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року
6500,00
02.09.2017
Повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра, вільне володіння державною
мовою, досвід роботи
на посадах
державної служби категорій “Б” чи ”В”
або служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ
чи організацій незалежно від форми
власності не менше одного року, знання
роботи на комп’ютері
4100,00
11.04.2016
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра
або

агропромислового
розвитку
(тимчасова
до
02.02.2019)
Головний спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
цивільного захисту
та охорони здоров’я
Головний спеціаліст
відділу
освіти,
молоді та спорту

бакалавра, володіння державною мовою,
навики роботи на комп’ютері

4100,00

14.09.2017

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра
або
бакалавра, володіння державною мовою,
навики роботи на комп’ютері

4100,00

14.02.2017

Головний спеціаліст
відділу
ведення
Державного реєстру
виборців
апарату
(тимчасова
до
03.04.2018)
Головний спеціаліст
служби управління
персоналом апарату

4100,00

19.04.2017

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра
або
бакалавра, володіння державною мовою,
навики роботи на комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра
або
бакалавра, володіння державною мовою,
навики роботи на комп’ютері

4100,00

15.09.2017

Інспектор І категорії
служби управління
персоналом апарату
(тимчасова
до
02.06.2018)

3200,00

01.11.2017

Начальник відділу
внутрішньої
політики,
організаційноаналітичної роботи
та зв’язків з
громадськістю
апарату (тимчасова)
Головний спеціаліст
відділу управління
персоналом та
юридичної роботи
апарату
Завідувач сектору
охорони здоров’я,
цивільного захисту
населення

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра
або
бакалавра, володіння державною мовою,
навики роботи на комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра
або
бакалавра, володіння державною мовою,
навики роботи на комп’ютері

Гусятинська районна державна адміністрація
(тел. (0-257) 2 23 62, 2 12 78)
6500,00
07.07.2016
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, вільне володіння
державною мовою, стаж роботи на
посадах державної служби категорій «Б»
чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року
4100,00
28.02.2017
Вища юридична освіта за освітньокваліфікаційним рівнем
молодшого
бакалавра або бакалавра, володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
5300,00
01.05.2017
Повна вища медична освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, вільне
володіння державною мовою, стаж
роботи на посадах державної служби
категорій «Б» чи «В» або досвід служби в

органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
одного року
Вища економічна освіта за освітньокваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра або бакалавра, володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері

Головний спеціаліст
відділу праці та
трудових відносин
управління праці та
соціального захисту
населення
Головний спеціалістюрист сектору
управління
персоналом
управління праці та
соціального захисту
населення
(тимчасова)
Заступник
начальника
управлінняначальник
бюджетного відділу
фінансового
управління

4100,00

04.02.2017

4100,00

05.04.2017

Вища юридична освіта за освітньокваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра або бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері

5800,00

12.08.2016

Завідувач сектору у
справах сім’ї, молоді
та спорту

5300,00

02.04.2016

Завідувач сектору
опіки та піклування
служби у справах
дітей (тимчасова)

5200,00

16.05.2017

Головний спеціаліст,
державний
реєстратор відділу
державної реєстрації
Головний спеціаліст
з питань соціальноправового захисту
дітей служби у

4100,00

01.03.2017

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, вільне володіння
державною мовою, стаж роботи на
посадах державної служби категорій «Б»
чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи
на посадах державної служби категорій
«Б» чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року
вільне володіння
державною мовою,
знання роботи на комп’ютері
Повна
вища,
за
освітньо
кваліфікаційним
рівнем
магістра,
спеціаліста, стаж роботи на посадах
державної служби категорій "Б" чи "В"
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше одного року
Вища юридична, ступеня молодшого
бакалавра або бакалавра, стажу роботи не
потребує

4100,00

19.12.2017

Вища освіта відповідного професійного
спрямування
за
освітньо
кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра або бакалавра, стажу роботи не

справах дітей
(тимчасова)

потребує
вільне володіння державною мовою,
знання роботи на комп’ютері
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем молодшого
бакалавра або бакалавра, стажу роботи не
потребує,
вільне володіння державною мовою,
знання роботи на комп’ютері
Вища економічна освіта за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра, досвід роботи на посадах
державної служби категорії «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування. або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми
власності не менше одного року, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра або
бакалавра, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра або
бакалавра, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері

Адміністратор
центру
надання
адміністративних
послуг (тимчасова)

4800,00

Заступник
начальника відділу
економічного
розвитку, ЖКГ і
будівництва
(тимчасова)

5300,00

05.12.2017

Головний спеціаліст,
бухгалтер служби у
справах дітей
(тимчасова)

4100,00

29.12.2017

Провідний економіст
бюджетного відділу
фінансового
управління
(тимчасова,
проведено конкурс,
визначено
переможця,
проводиться
спецперевірка)
Провідний
спеціаліст відділу
фінансовогосподарського
забезпечення
апарату (оголошено
про проведення
конкурсу 15.02.2018)
Головний спеціаліст
відділу фінансовогосподарського
забезпечення
апарату (тимчасова)

3500,00

28.11.2017

3500,00

05.01.2018

вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра або
бакалавра, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері

4100,00

17.01.2018

Заступник
начальника
управління –
начальник відділу

5800,00

08.01.2018

вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра або
бакалавра, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері
повна вища, за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста, стаж роботи на посадах
державної служби категорій "Б" чи "В"

23.11.2017

праці та трудових
відносин управління
праці та соціального
захисту населення
(тимчасова)
Головний спеціаліст
відділу допомог та
соціальних
компенсацій
управління праці та
соціального захисту
населення
(оголошено про
проведення конкурсу
08.02.2018)
Провідний економіст
бюджетного відділу
фінансового
управління
(тимчасова
до
27.07.2018 року)
Спеціаліст
відділу
організаційної
роботи,
інформаційної
діяльності та зв’язків
з
громадськістю
апарату
Адміністратор
центру
надання
адміністративних
послуг

Головний спеціаліст
відділу
мобілізаційної
роботи апарату

Головний спеціаліст
відділу з питань
взаємодії
з
правоохоронними
органами, оборонної
роботи та боротьби з
корупцією апарату
Головний спеціаліст
сектору опіки та

4100,00

06.12.2017

або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми
власності не менше одного року
вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра або
бакалавра, вільне
володіння державною мовою, знання
роботи на комп’ютері

Заліщицька районна державна адміністрація
(тел. (0-254) 2 26 78, 2 12 78)
3500,00
04.09.2016
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший бакалавр або бакалавр.
Вільне володіння державною мовою.
Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку.
2643,00
22.04.2017
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший бакалавр або бакалавр.
Вільне володіння державною мовою.
Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку.
4800,00
26.09.2017
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший бакалавр або бакалавр.
Вільне володіння державною мовою.
Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку.
4100,00
12.01.2018
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший бакалавр або бакалавр.
Вільне володіння державною мовою.
Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку.
4100,00
16.01.2018
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодший бакалавр або бакалавр.
Вільне володіння державною мовою.
Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку.
4100,00
05.01.2018
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним

піклування служби у
справах дітей

Голова районної
державної
адміністрації

Начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житловокомунального
господарства

Головний спеціаліст
відділу державної
служби, взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та мобілізаційної
роботи апарату
(тимчасова)
Головний спеціаліст
юридичного відділу
апарату

рівнем молодший бакалавр або бакалавр.
Вільне володіння державною мовою.
Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Збаразька районна державна адміністрація
(тел. (0-250) 2 18 42, 2 12 78)
9500,00
18.01.2018
Вища освіта ступеня магістра, загальний
стаж роботи - не менше семи років;
досвід роботи на посадах державної
служби категорії
"А" чи "Б" або
на
посадах не нижче керівників структурних
підрозділів
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах у відповідній сфері - не
менше трьох років, вільне володіння
державною мовою
6500,00
10.04.2017
Вища архітектурна освіта (спеціаліст,
магістр), досвід роботи на посадах
категорій “Б” чи “В” або досвід роботи в
органах
місцевого
самоврядування,
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою, знання Конституції
України, законів України “Про державну
службу”, “Про запобігання корупції”,
“Про архітектуру та архітектурну
діяльність”,
“Про
регулювання
містобудівної діяльності”. Організація і
контроль роботи, вміння працювати з
командою та керувати нею, мотивування,
оцінка та розвиток підлеглих, вміння
уникнення та розв’язання конфліктів.
Аналітичні здібності, дисципліна і
системність, дипломатичність і гнучкість,
самоорганізація і орієнтація на розвиток
4100,00
04.07.2017
Вища освіта відповідного спрямування
(молодший бакалавр, бакалавр), без
вимог до стажу роботи, вільне володіння
державною мовою, знання Конституції
України, законів України “Про державну
службу”, “Про запобігання корупції”,
“Про місцеві державні адміністрації”.
Вміння працювати в команді,
взаємовиручка, відповідальність
4100,00
11.09.2017
Вища юридична освіта відповідного
спрямування (молодший бакалавр,
бакалавр), без вимог до стажу роботи,
вільне володіння державною мовою,
знання Конституції України, законів
України “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”, “Про місцеві
державні адміністрації”. Вміння

Перший заступник
голови
районної
державної
адміністрації

Начальник відділу
архітектури,
містобудування,
розвитку
інфраструктури
та
житловокомунального
господарства

Начальник відділу
охорони здоров’я

Провідний інспектор
сектору управління
персоналом відділу
управління
персоналом
та
автоматизованої
обробки інформації
управління праці та
соціального захисту
населення
(не
державна служба)
Головний спеціаліст
відділу
з
бухгалтерського
обліку та звітності
фінансового

працювати в команді, взаємовиручка,
відповідальність
Зборівська районна державна адміністрація
(тел. (0-240) 2 15 92, 2-12 78)
8400,00
02.02.2018
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. Досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою. Навички роботи на комп’ютері.
6500,00
01.05.2016
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. Досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою. Навички роботи на
комп’ютері.
6500,00
02.03.2016 Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. Досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою. Навички роботи на
комп’ютері.
вища
освіта,
освітньо3300,00
03.08.2016 Неповна
кваліфікаційний
рівень
«молодший
спеціаліст», професійно-технічна освіта;
повна загальна середня освіта.
Стаж роботи не менше 1-го року.

4100,00

14.09.2017

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, знання ПК,
володіння державною мовою.

управління
Головний спеціаліст
відділу
організаційної
роботи та управління
персоналом апарату
Головний спеціаліст
відділу з питань
праці та трудових
відносин управління
праці та соціального
захисту населення
Головний спеціаліст
відділу освіти
Головний спеціаліст
бюджетного відділу
фінансового
управління
Голова
районної
державної
адміністрації

Провідний інспектор
загального
відділу
апарату (не державна
служба)
Головний спеціаліст
відділу організаційної
та
інформаційної
роботи апарату
Головний спеціаліст
відділу
ведення
Державного реєстру
виборців апарату
Головний спеціаліст –
юрисконсульт відділу
юридичного
забезпечення,
оборонної
та
мобілізаційної роботи

4100,00

10.03.2017

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, знання ПК,
володіння державною мовою

4100,00

10.05.2017

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, знання ПК,
володіння державною мовою

4100,00

06.11.2017

4100,00

02.01.2018

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, знання ПК,
володіння державною мовою
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, знання ПК,
володіння державною мовою

Кременецька районна державна адміністрація
(тел. (0-246) 2 17 21, 2 19 78)
9500,00
30.06.2017
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування. або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
трьох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
3300,00
18.08.2017
Знання державної української мови; вища
освіта
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого
бакалавра
або
бакалавра;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими
програмами.
4100,00
01.08.2016
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами
4100,00
03.05.2017
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами
4100,00
03.01.2018
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами

апарату
Головний спеціаліст
відділу
розвитку
інфраструктури
житловокомунального
господарства та з
питань надзвичайних
ситуацій управління
економічного
розвитку (тимчасова
до 28.09.2020)
Начальник
відділу
бухгалтерського
обліку і нагляду за
призначенням
та
виплатою пенсій –
головний
бухгалтер
управління
соціального захисту
населення (тимчасова
до 30.10.2018)

4100,00

16.11.2017

Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами

5300,00

05.01.2016

Головний спеціалістюрисконсульт
управління
соціального захисту
населення (тимчасова
до 01.02.2020)
Головний спеціаліст
відділу
прийому,
призначення
та
виплати усіх видів
соціальних допомог та
компенсацій
управління
соціального захисту
населення (тимчасова
до 25.06.2019)
Начальник
відділу
охорони здоров’я

4100,00

01.12.2017

4100,00

01.12.2017

Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою. Навички роботи на
комп’ютері
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами

6500,00

01.06.2017

Головний спеціаліст з
питань виробництва,

4100,00

10.11.2017

Вища медична освіта відповідного
професійного спрямування за освітньокваліфікаційним
рівнем
спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом не менш
як три роки або досвід роботи на посадах
державної служби категорій "Б" чи "В"
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше п’яти років, вільне
володіння державною мовою. Навички
роботи на комп’ютері
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або

переробки
та
маркетингу
сільськогосподарської
продукції
відділу
агропромислового
розвитку (тимчасова
до 05.10.2019)
Головний економіст
відділу
бухгалтерського
обліку та звітності
фінансового
управління
Головний економіст
відділу доходів та
економічного аналізу
фінансового
управління

бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами

4100,00

26.06.2017

4100,00

16.02.2017

Архіваріус архівного
відділу (не державна
служба,тимчасова до
10.08.2018)
Заступник
начальника-начальник
відділу
з
питань
усиновлення, опіки,
піклування
та
розвитку
сімейних
форм
виховання
служби у справах
дітей
Головний спеціаліст –
бухгалтер служби у
справах дітей

2600,00

01.08.2016

5300,00

22.08.2017

4100,00

22.12.2017

Начальник
відділу
державної реєстрації
(тимчасова
до
20.07.2020)

6500,00

10.08.2017

Головний спеціаліст
відділу
культури,
туризму,
національностей
та
релігій

4100,00

07.05.2017

Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра;
вміння
працювати
на
комп’ютері з профілюючими програмами
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування. або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі
не
обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з
профілюючими програмами.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи
за фахом не менш як три роки або досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою. Навички роботи на комп’ютері
Знання державної української мови; вища
освіта ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра; стаж роботи на державній
службі не обов’язковий;
вміння
працювати
на
комп’ютері
з

Перший
голови

заступник

Головний спеціаліст
відділу управління
персоналом
та
правової
роботи
апарату
Спеціаліст
відділу
управління
персоналом
та
правової
роботи
апарату
Головний спеціаліст
загального відділу
(тимчасова)
Головний спеціаліст
відділу фінансово –
господарського
забезпечення
апарату
Головний спеціаліст
відділу
організаційної
роботи,
інформаційної
діяльності та зв’язків
з громадськістю
(тимчасова)
Провідний
спеціаліст
відділу
ведення Державного
реєстру
виборців
апарату
Заступник
начальника
управління
–
начальник
бюджетного відділу
фінансового
управління

профілюючими програмами.
Козівська районна державна адміністрація
(тел. (0-247) 2 11 86, 2-12 78)
8400,00
05.11.2016
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування. або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
4100,00
24.03.2017
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
2643,00
01.01.2018
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
4100,00
28.04.2017
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
4100,00
30.04.2016
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
4100,00
26.12.2017
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача

3500,00

24.03.2017

5800,00

16.02.2017

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування. або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері

Головний економіст
відділу економічного
аналізу і звітності
фінансового
управління
(тимчасова)
Державний
соціальний
інспектор
сектору
контролю
управління праці та
соціального захисту
населення
Головний спеціаліст
відділу освіти

4100,00

12.01.2017

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувачам

3500,00

25.11.2017

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача.

4100,00

30.04.2016

Головний спеціаліст
сектору сім’ї та
молоді

4100,00

01.06.2016

Адміністратор
центру
надання
адміністративних
послуг (тимчасова)

4800,00

21.04.2017

Начальник відділу
агропромислового
розвитку

6500,00

14.04.2017

Головний спеціаліст
архівного відділу

4100,00

05.04.2017

Головний спеціаліст
сектору
регіонального
розвитку,
містобудування та
архіт

4100,00

06.11.2017

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою. Навички роботи на
комп’ютері.
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача

Спеціаліст

Лановецька районна державна адміністрація
(тел. (0-249) 2 13 84, 2 16 31)
по
2643,00
07.08.2017
Вища
освіта
ступеня

молодшого

взаємодії
з
правоохоронними
органами, запобігання
та виявлення корупції
відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності, зв’язків з
громадськістю
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами, запобігання
та виявлення корупції
апарату
Головний спеціаліст
відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності, зв’язків з
громадськістю
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами, запобігання
та виявлення корупції
апарату (тимчасова)
Головний спеціаліст
відділу
загального
діловодства і
контролю та роботи із
зверненнями громадян
апарату (тимчасова)
Спеціаліст служби у
справах дітей
(тимчасова)
Головний спеціаліст
служби у справах
дітей (тимчасова)
Головний економіст
відділу доходів та
економічного аналізу
фінансового
управління

бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

4100,00

07.08.2017

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

4100,00

08.08.2016

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, вільне володіння
державною мовою, навики роботи з ПК

2643,00

09.09.2017

4100,00

13.07.2017

4100,00

01.05.2016

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, вільне володіння
державною мовою, навики роботи з ПК
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра або бакалавра, вільне володіння
державною мовою, навики роботи з ПК
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

Начальник відділу
інфраструктури,
житловокомунального
господарства та
регіонального
розвитку, головний
архітектор
управління
економічного
розвитку і торгівлі,
інфраструктури та
житловокомунального
господарства

5300,00

01.10.2016

Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. досвід
роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою. Навички роботи на
комп’ютері

Головний спеціаліст
відділу економічного
розвитку управління
економічного
розвитку і торгівлі,
інфраструктури та
житловокомунального
господарства
Головний спеціаліст
відділу
інфраструктури ,
житловокомунального
господарства та
регіонального
розвитку управління
економічного
розвитку і торгівлі,
інфраструктури та
житловокомунального
господарства (2
вакантні посади)
Головний спеціаліст
відділу з питань
державної служби та
юридичної роботи
апарату
Начальник відділу
виплат управління
соціального захисту
населення
(тимчасова)

4100,00

03.11.2017

Вища освіта
ступеня молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, без вимог
до стажу роботи

4100,00

01.09.2017
02.11.2017

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

4100,00

09.09.2017

Вища
юридична
освіта
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
навики роботи з ПК

5300,00

18.09.2017

Повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістр, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою.

Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

Головний спеціалістюрисконсульт відділу
організаційнокадрової та правової
роботи управління
соціального захисту
населення
Головний спеціаліст юрист відділу з
питань державної
служби та юридичної
роботи апарату
Головний спеціаліст
відділу
агропромислового
розвитку ( 2
тимчасові вакансії)
Начальник відділу
освіти, молоді та
спорту

4100,00

20.10.2017

4100,00

09.09.2017

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

4100,00

06.12.2017
04.01.2018

Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

6500,00

19.01.2018

Заступник
начальниканачальник відділу
доходів та
економічного аналізу
фінансового
управління

5800,00

18.01.2018

Повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістр, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістр, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Вища
освіта
ступеня
молодшого
бакалавра
або
бакалавра,
вільне
володіння державною мовою, навики
роботи з ПК

Головний спеціаліст з
4100,00
18.01.2018
контролю відділу
загального
діловодства і
контролю та роботи із
зверненнями громадян
апарату
Монастириська районна державна адміністрація
(тел. (0-255) 2 25 05, 2 12 78)

Головний спеціаліст
відділу ведення
Державного реєстру
виборців апарату

4100,00

28.08.2017

Головний спеціаліст
загального відділу
апарату (2 тимчасові
вакансії)

4100,00

16.10.2017
05.04.2017

Начальник відділу
культури, туризму,
національностей та
релігій (оголошено
про проведення
конкурсу 09.02.2018)

6500,00

Головний спеціаліст
соціально-правового
захисту дітей
служби у справах
дітей (тимчасова)

4100,00

01.08.2017

Спеціаліст
відділу
організаційної
роботи,
інформаційної
діяльності та зв’язків
з
громадськістю
апарату
Головний спеціаліст
– юрист сектору з
питань
опіки,
піклування,
усиновлення та форм
виховання служби у
справах дітей
Головний економіст
бюджетного відділу
управління фінансів
(тимчасова)

2643,00

20.10.2017

4100,00

27.12.2017

01.01.2017

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку
Повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістр, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою.
Знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Підволочиська районна державна адміністрація
(тел. (0-243) 2 21 92, 2 12 78)
4100,00

09.05.2017

Спеціаліст
відділу
організаційної
роботи та зв’язків з
громадськістю
апарату

2643,00

01.01.2018

Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.

Провідний
спеціаліст
відділу
фінансовогосподарського
забезпечення
апарату

3500,00

01.01.2018

Головний спеціаліст
відділу
ведення
Державного реєстру
виборців апарату ( 2
вакантні
посади,
одна -тимчасова)

4100,00

01.01.2018
22.09.2016

Головний спеціаліст
відділу загального
діловодства
і
контролю апарату

4100,00

01.01.2018

Провідний
спеціаліст
відділу
правового
і
кадрового
забезпечення,
оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату ( 2
вакантні посади)
Головний спеціаліст
служби у справах
дітей (2 тимчасові
вакантні посади)

3500,00

01.01.2018
01.01.2018

Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.

4100,00

17.08.2017
17.03.2017

Спеціаліст архівного
відділу

2643,00

01.06.2017

Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння

Головний спеціаліст
відділу економічного
розвитку ( 2 тимчасові
вакантні посади)

4100,00

01.02.2018
01.11.2017

Провідний
спеціаліст відділу з
питань цивільного
захисту,
житловокомунального
господарства
та
інфраструктури

3500,00

01.01.2018

Спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури

2643,00

01.06.2017

Адміністратор
відділу
містобудування,
архітектури

4800,00

01.06.2017

Головний спеціаліст
(головний
бухгалтер) служби з
гуманітарних питань

4100,00

01.01.2017

Головний спеціаліст
служби
з
гуманітарних питань
(тимчасова)

4100,00

01.01.2017

Провідний
спеціаліст служби з
гуманітарних питань

3500,00

012.06.2017

використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння

Начальник
бюджетного відділу
фінансового
управління

Головний економіст
фінансового
управління
(2
вакантні посади)

Головний спеціаліст
управління праці та
соціального захисту
населення

Заступник голови

Начальник відділу
фінансовогосподарського
забезпечення,
головний бухгалтер
апарату

державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
5300,00
01.12.2017
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем магістра,
спеціаліста; досвід роботи на посадах
державної служби категорій «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше одного року. Знання
комп'ютерної техніки та програмного
забезпечення,
навики
роботи
з
інформаційно-пошуковими системами в
мережі Інтернет. Вільне володіння
державною мовою.
4100,00
01.12.2017
Вища освіта відповідного професійного
01.01.2018
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
4100,00
01.02.2018
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра. Без вимог до
стажу
роботи.
Вільне
володіння
державною
мовою.
Вміння
використовувати комп'ютерне обладнання
та
програмне
забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Підгаєцька районна державна адміністрація
(тел. 0-242) 2 11 97, 2 23 78)
7400,00
30.05.2017
Вища освіта відповідного професійного
спрямування за ступенем магістра,
спеціаліста; досвід роботи на посадах
державної служби категорій «Б» чи «В»
або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше одного року. Знання
комп'ютерної техніки та програмного
забезпечення.
Вільне
володіння
державною мовою.
6500,00
14.08.2017
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра; вільне володіння
державною мовою; досвід роботи на
посадах державної служби категорій "Б"
чи "В" або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,

Начальник відділу
ведення Державного
реєстру
виборців
апарату

6500,00

01.01.2018

Провідний
спеціаліст
відділу
ведення Державного
реєстру
виборців
апарату

3500,00

01.02.2018

Спеціаліст відділу з
питань внутрішньої
політики
та
організаційної
роботи
апарату
(тимчасова
до
21. 04. 2018)
Головний спеціаліст
відділу
кадрової,
юридичної
та
мобілізаційної
роботи апарату

2643,00

05.08.2017

4100,00

10.03.2017

Секретар керівника

2900,00

06.06.2017

Провідний інспектор
загального відділу
апарату

3300,00

01.02.2018

Головний спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури,
розвитку
інфраструктури
та
ЖКГ (тимчасова)

4100,00

24.04.2017

установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року,
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції».
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра; вільне володіння
державною мовою; досвід роботи на
посадах державної служби категорій "Б"
чи "В" або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року,
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції».
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, навики
роботи на комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, навики
роботи на комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері

Головний спеціаліст
маркетингу
сільськогосподарськ
ої продукції
управління
агропромислового
розвитку
Головний спеціаліст
бюджетного відділу
фінансового
управління

4100,00

01.08.2016

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері

4100,00

04.05.2017

Головний спеціаліст
відділу
персоніфікованого
обліку та з контролю
за правильністю
призначення пенсій
управління
соціального захисту
населення
(тимчасова)
Головний спеціаліст
відділу соціальних
інспекторів та
управління
персоналом
управління
соціального захисту
населення
(тимчасова)
Провідний
спеціаліст по
обробці оперативної
інформації
управління
агропромислового
розвитку
Начальник відділу
освіти, молоді та
спорту

4100,00

29.09.2017

4100,00

29.12.2017

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері

3500,00

01.02.2018

6500,00

01.09.2017

Головний спеціаліст
відділу культури і
туризму

4100,00

01.08.2017

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра; вільне володіння
державною мовою; досвід роботи на
посадах державної служби категорій "Б"
чи "В" або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року,
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою;

знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», навики роботи на
комп’ютері
Начальник відділу з
6500,00
23.10.2017
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
питань державної
рівнем магістра; вільне володіння
реєстрації
державною мовою; досвід роботи на
(тимчасова)
посадах державної служби категорій "Б"
чи "В" або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від
форми власності не менше одного року,
знання Конституції України, Законів
України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції»
Теребовлянська районна державна адміністрація
(тел. (0-251) 2 15 34, 2 12 78)
Головний спеціаліст
4100,00
01.06.2016
Наявність
вищої
освіти
ступеня
сектору
молодшого бакалавра або бакалавра,
інфраструктури та
вільне володіння державною мовою,
житлововолодіння
комп’ютером на рівні
комунального
користувача
господарства
управління економіки
Головний спеціаліст4100,00
01.01.2018
Наявність
вищої
освіти
ступеня
бухгалтер управління
молодшого бакалавра або бакалавра,
економіки
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Головний спеціаліст
4100,00
01.06.2016
Наявність
вищої
освіти
ступеня
відділу освіти
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Головний спеціаліст
4100,00
16.01.2018
Наявність
вищої
освіти
ступеня
відділу праці
молодшого бакалавра або бакалавра,
управління праці та
вільне володіння державною мовою,
соціального захисту
володіння
комп’ютером на рівні
населення (тимчасова
користувача
до 15.01.2019)

Державний реєстратор
відділу державної
реєстрації

4100,00

12.06.2017

Начальник відділу
культури і туризму,
спорту та охорони
здоров’я

6500,00

01.11.2016

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність вищої освіти ступеня магістра,
досвід роботи на посадах державної
служби категорій “Б” чи “В” або досвід
служби
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше одного року, вільне

Головний спеціаліст,
бухгалтер служби у
справах дітей

4100,00

18.01.2017

Головний спеціаліст
відділу діловодства та
контролю апарату
(тимчасова до
26.07.2020)
Провідний спеціаліст
відділу діловодства та
контролю апарату

4100,00

21.09.2017

3500,00

01.01.2018

Провідний інспектор
відділу організаційної
роботи апарату ( не
державна служба)

3300,00

20.10.2017

Головний спеціаліст
відділу
персоніфікованого
обліку пільгових
категорій населення
управління праці та
соціального захисту
населення (тимчасова
до 26.04.2020 р.)
Головний спеціаліст
архівного
відділу
(тимчасова
до
25.05.2020 р.)

4100,00

07.06.2017

4100,00

15.08.2017

Головний спеціаліст
служби у справах
дітей (тимчасова до
29.06.2020)

4100,00

22.08.2017

Завідувач сектору
містобудування та
архітектури

5300,00

01.01.2018

Головний спеціаліст
відділу призначення
соціальних допомог

4100,00

11.10.2017

володіння державною мовою, володіння
комп’ютером на рівні користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
Наявність вищої освіти ступеня магістра,
досвід роботи на посадах державної
служби категорій “Б” чи “В” або досвід
служби
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше одного року, вільне
володіння державною мовою, володіння
комп’ютером на рівні користувача
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,

управління праці та
соціального захисту
населення (тимчасова
до 17.12.2018)
Спеціаліст відділу
організаційної роботи
апарату
Головний економіст
відділу доходів і
економічного аналізу
фінансового
управління
Головний спеціаліст
управління економіки

Завідувач сектору
інфраструктури та
житловокомунального
господарства
управління економіки
райдержадміністрації

Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг
Головний спеціаліст
відділу ведення
Державного реєстру
виборців апарату
Начальник відділу –
державний
реєстратор відділу з
питань державної
реєстрації

Спеціаліст відділу
економічного та
агропромислового
розвитку і торгівлі
Головний спеціаліст
відділу молоді та

володіння
користувача

комп’ютером

на

рівні

Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
4100,00
01.02.2018
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
4100,00
16.01.2018
Наявність
вищої
освіти
ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою,
володіння
комп’ютером на рівні
користувача
5200,00
05.01.2018
Наявність вищої освіти ступеня магістра,
досвід роботи на посадах державної
служби категорій “Б” чи “В” або досвід
служби
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше одного року, вільне
володіння державною мовою, володіння
комп’ютером на рівні користувача
Тернопільська районна державна адміністрація
тел. 43-60-50
4800,00
13.03.2017
Вища освіта за ступенем молодший
бакалавр або бакалавр, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
4100,00
03.06.2017
Вища освіта за ступенем молодший
бакалавр або бакалавр, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
6500,00
02.06.2017
Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування. або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
2643,00
15.11.2017
Вища освіта економічного спрямування,
за ступенем молодший бакалавр або
бакалавр, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
4100,00
15.11.2017
Вища освіта за ступенем молодший
бакалавр або бакалавр, вільне володіння
2643,00

01.01.2018

спорту
Головний спеціаліст
відділу фінансовогосподарського
забезпечення
апарату (2 вакантні
посади, одна тимчасова)

4100,00

13.06.2017
25.10.2017

державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
Вища освіта за ступенем молодший
бакалавр або бакалавр, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері

Чортківська районна державна адміністрація
тел. (0-252) 2-23-50
Голова
районної
9500,00
21.12.2017
Вища освіта ступеня магістра, загальний
державної
стаж роботи - не менше семи років;
адміністрації
досвід роботи на посадах державної
служби категорії
"А" чи "Б" або
на
посадах не нижче керівників структурних
підрозділів
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах у відповідній сфері - не
менше трьох років, вільне володіння
державною мовою
Начальник відділу
6500,00
31.03.2017
Вища освіта ступеня магістра, досвід
економічного
роботи на посадах державної служби
розвитку і торгівлі
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
(тимчасова)
органах місцевого самоврядування. або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
Головний спеціаліст
4100,00
07.03.2017
Вища
освіта
ступеня
молодшого
відділу
бакалавра
або
бакалавра,
знання
організаційної
державної мови, досконале володіння
роботи та
комп’ютером
внутрішньої
політики
(тимчасова)
Спеціаліст відділу
2643,00
01.01.2017
Вища
освіта
ступеня
молодшого
документообігу,
бакалавра
або
бакалавра,
знання
мобілізаційної та
державної мови, досконале володіння
режимно-секретної
комп’ютером
роботи апарату
(тимчасова)
Головний спеціаліст
4100,00
10.04.2017
Вища
освіта
ступеня
молодшого
відділу культури,
бакалавра
або
бакалавра,
знання
туризму,
державної мови, досконале володіння
національностей та
комп’ютером
релігій (тимчасова)
Головний економіст
4100,00
17.03.2016 Вища освіта відповідного професійного
відділу доходів та
спрямування за освітньо-кваліфікаційним
економічного
рівнем
молодшого
бакалавра
або
аналізу фінансового
бакалавра, знання державної мови,
управління
досконале володіння комп’ютером
(тимчасова)

Провідний
спеціаліст
юридичного відділу
апарату

3500,00

01.01.2017

Державний
соціальний
інспектор
управління
соціального захисту
населення
(тимчасова)
Завідувач
сектору
державної реєстрації
(тимчасова)

3500,00

04.12.2017

5300,00

13.09.2017

Провідний
спеціаліст
відділу
агропромислового
розвитку

3500,00

01.01.2018

Керівник апарату

Головний спеціаліст
служби у справах
дітей (тимчасова)
Архівіст архівного
відділу
Завідувач сектору
містобудування та
архітектури

Вища освіта юридичного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого бакалавра або бакалавра,
знання державної мови, досконале
володіння комп’ютером
Вища освіта економічного спрямування
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
молодшого бакалавра або бакалавра,
знання державної мови, досконале
володіння комп’ютером
Вища юридична освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії "Б" чи "В" або досвід роботи в
органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій,
незалежно від форми власності не менше
одного
року,
вільне
володіння
державною мовою
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого бакалавра, бакалавра;
вільне володіння державною мовою,
навики роботи на комп’ютері

Шумська районна державна адміністрація
тел. (0-258) 2-15-81
8400,00
07.06.2017 Вища освіта ступеня магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування. або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
4100,00
17.06.2016 Вища освіта за ступенем молодший
бакалавр або бакалавр, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
2900,00
01.03.2016 Вища освіта за ступенем молодший
бакалавр або бакалавр, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
5300,00
05.02.2016 Вища освіта за ступенем магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері

Головний спеціаліст
відділу освіти,
молоді та спорту

4100,00

05.05.2016

Вища освіта за ступенем молодший
бакалавр або бакалавр, вільне володіння
державною мовою, знання роботи на
комп’ютері
Вища освіта за ступенем магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
Вища освіта за ступенем магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
Вища освіта за ступенем магістра, досвід
роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування або
досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше
двох років, вільне володіння державною
мовою, знання роботи на комп’ютері
Повна
вища
освіта
відповідного
професійного спрямування за освітньо –
кваліфікаційним
рівнем
спеціаліста,
бакалавра, без вимог до стажу

Начальник відділу з
організації
діяльності центру
надання
адміністративних
послуг (тимчасова)

6500,00

16.05.2017

Начальник відділу
культури і туризму

6500,00

24.10.2017

Завідувач сектору
організації
виробництва,
головний інженер
відділу
агропромислового
розвитку

5200,00

13.04.2017

Головний спеціаліст
з питань
економічного
аналізу, кадрової
роботи та
діловодства відділу
агропромислового
розвитку
Головний спеціаліст
відділу
автоматизованої
обробки інформацій
та контролю за
призначенням
соціальних виплат
управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації
(тимчасова)
Головний спеціаліст
сектору прийняття
рішень відділу

4100,00

08.06.2017

4100,00

01.12.2017

Повна
вища
освіта
відповідного
професійного спрямування за освітньо –
кваліфікаційним рівнем, спеціаліста,
бакалавра, без вимог до стажу

4100,00

11.12.2017

Повна
вища
освіта
відповідного
професійного спрямування за освітньо –
кваліфікаційним рівнем, спеціаліста,

грошових виплат та
компенсацій
управління
соціального захисту
населення
Прибиральниця
відділу фінансово –
господарського
забезпечення
апарату районної
державної
адміністрації
Начальник відділу
доходів та
економічного
аналізу фінансового
управління
Головний спеціаліст
відділу економіки та
підприємництва

бакалавра, без вимог до стажу

3723,00

02.12.2017

без вимог до стажу

5300,00

01.12.2017

4100,00

01.02.2018

Повна
вища
освіта
відповідного
професійного спрямування за освітньо –
кваліфікаційним
рівнем
магістра,
спеціаліста, стаж роботи за фахом на
державній службі (органах місцевого
самоврядування) на керівних посадах не
менше 1 року
Повна
вища
освіта
відповідного
професійного спрямування за освітньо –
кваліфікаційним рівнем, спеціаліста,
бакалавра, без вимог до стажу

