Перелік вакантних посад
державних службовців в структурних підрозділах
Харківської обласної державної адміністрації
станом на 01 березня 2018 року
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Назва структурного підрозділу
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Посада
3

Департамент агропромислового розвитку
відділ харчової та переробної
головний спеціаліст (на час відпустки
промисловості управління соціальнодля догляду за дитиною)
економічного розвитку
відділ бухгалтерського обліку та
головний спеціаліст (на час відпустки
фінансування АПК
для догляду за дитиною)
відділ розвитку сільських територій,
головний спеціаліст
земельних відносин та виставкової
діяльності управління адміністративноорганізаційної роботи
Департамент економіки і міжнародних відносин
відділ міжнародних зв’язків та
начальник відділу
європейської інтеграції управління
міжнародних відносин та розвитку
підприємництва
відділ капітальних вкладень управління головний спеціаліст
з питань розвитку транспортної
інфраструктури, торгівлі та фінансових
ресурсів
відділ прогнозування та зведення
головний спеціаліст
інформації управління аналітики,
(на час відпустки для догляду за
прогнозування та зведення інформації
дитиною)
управління аналітики, прогнозування
та зведення інформації
відділ міжнародних зв’язків та
головний спеціаліст
європейської інтеграції управління
(1 – на час відпустки для догляду за
міжнародних відносин та розвитку
дитиною)
підприємництва
Департамент науки і освіти
заступник директора Департаменту
відділ науки, вищої та професійної
провідний спеціаліст
освіти управління освіти і науки
(на час відпустки для догляду за
дитиною)
відділ управління персоналом та
головний спеціаліст
кадрового забезпечення системи освіти (1 – на час відпустки для догляду за
області управління ресурсного
дитиною)
забезпечення
Департамент соціального захисту населення
відділ адресних соціальних допомог
начальник відділу
управління соціальних гарантій
відділ у справах інвалідів та ветеранів
начальник відділу
(1 – на час відпустки для догляду за
дитиною)
планово-фінансовий відділ управління
головний спеціаліст
фінансового забезпечення
відділ у справах сім’ї та по роботі з
провідний спеціаліст
громадськістю
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Департамент фінансів
перший заступник директора
Департаменту
заступник начальника
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16.
17.
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19.

відділ фінансів місцевих органів влади
та організаційного забезпечення
відділ доходів та економічного аналізу головний спеціаліст
відділ зведеного бюджету та
головний спеціаліст
міжбюджетних відносин
відділ фінансів соціально-культурної
головний спеціаліст
сфери
Управління розвитку промисловості
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1
1

головний спеціаліст

1

провідний спеціаліст

1

спеціаліст

1

головний спеціаліст

1

відділ промислової політики

23.

відділ галузевої науки та економічного
аналізу
Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
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директор Департаменту
заступник директора Департаменту –
начальник управління
адміністративних послуг та
організаційно-кадрового
забезпечення
начальник відділу

22.

відділ координації міжнародної
технічної допомоги та співробітництва
з міжнародними організаціями
проектно-аналітичного управління
відділ адміністративних послуг
управління адміністративних послуг та
організаційно-кадрового забезпечення
відділ адміністративних послуг
управління адміністративних послуг та
організаційно-кадрового забезпечення
відділ аналітичної та презентаційної
роботи проектно-аналітичного
управління
відділ управління персоналом та
організаційно-контрольної роботи
управління адміністративних послуг та
організаційно-кадрового забезпечення

1
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відділ з питань управління персоналом
та організаційно-контрольної роботи
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1

заступник начальника Управління –
начальник відділу промислової
політики
головний спеціаліст з питань
управління персоналом та
мобілізаційної роботи
головний спеціаліст
(2 – на час відпустки без збереження
заробітної плати для догляду за
дитиною)
головний спеціаліст
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2

відділ координації міжнародної
технічної допомоги та співробітництва
з міжнародними організаціями
проектно-аналітичного управління
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головний спеціаліст

1

Юридичний департамент
заступник директора Юридичного
департаменту – начальник управління
правової роботи, контролю та
забезпечення режиму інформації
головний спеціаліст – юрисконсульт
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39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.

відділ з вирішення судових спорів
управління судової роботи та
земельних питань
відділ з майнових та земельних питань головний спеціаліст – юрисконсульт
управління судової роботи та
земельних питань
відділ з питань управління персоналом, головний спеціаліст
контролю та забезпечення режиму
інформації управління правової роботи,
контролю та забезпечення режиму
інформації
Департамент містобудування та архітектури
відділ урбаністики та містобудівного
головний спеціаліст
кадастру управління містобудування
(на час відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею
трирічного віку)
Департамент капітального будівництва
заступник директора Департаменту –
начальник управління будівництва
дорожнього комплексу
управління будівництва дорожнього
заступник начальника управління –
комплексу
начальник відділу експлуатаційного
утримання автомобільних доріг та
штучних споруд
відділ технічного контролю та нових
начальник відділу
технологій управління будівництва
дорожнього комплексу
плановий відділ управління
начальник відділу
будівництва дорожнього комплексу
відділ експлуатаційного утримання
головний спеціаліст
автомобільних доріг та штучних
споруд управління будівництва
дорожнього комплексу
відділ технічного контролю та нових
головний спеціаліст
технологій управління будівництва
дорожнього комплексу
плановий відділ управління
головний спеціаліст
будівництва дорожнього комплексу
Управління охорони здоров’я

відділ з питань спецперевірок та
фармації

начальник управління
головний спеціаліст
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Управління у справах молоді та спорту
відділ з питань фінансового та
головний спеціаліст
документального забезпечення
Управління культури і туризму
відділ охорони нерухомої культурної
головний спеціаліст
спадщини та музейної справи
(на час відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею
трирічного віку)
відділ соціокультурного розвитку,
головний спеціаліст
мистецтв та навчальних закладів
Департамент оборонної, мобілізаційної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами
головний спеціаліст - бухгалтер
відділ з питань додержання прав і
головний спеціаліст
свобод громадян управління по
взаємодії з правоохоронними органами
відділ оборонної роботи управління
головний спеціаліст
оборонної та мобілізаційної роботи
Управління паливно-енергетичного комплексу
відділ газового комплексу та паливних заступник начальника
ресурсів
відділ електроенергетичного
головний спеціаліст
комплексу та економічного аналізу
(на час відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею
трирічного віку)
Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
головний спеціаліст – бухгалтер
спеціаліст
Служба у справах дітей
сектор усиновлення, опіки, піклування, завідувач сектору
розвитку сімейних форм виховання
Державний архів Харківської області
директор Державного архіву
заступник директора Державного
архіву
відділ фінансово-господарського
начальник відділу – головний
забезпечення
бухгалтер
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