
ВАКАНТНІ ПОСАДИ 

В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

(ОБЛАСНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

станом на 05 березня 2023 року 
 

№ з/п 
Назва структурного 

підрозділу ОДА 
Назва посади З якого часу вакантна 

Дата 

оголошення 

конкурсу 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

конкурсу 

Примітка 

1.  Апарат 1. Головний спеціаліст відділу 

взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи 

12.12.2022 

   

2. Головний спеціаліст відділу 

цифровізації та цифрових 

трансформацій управління 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та технічного захисту 

інформацій 

12.12.2022 

   

3. Головний спеціаліст відділу 

цифровізації та цифрових 

трансформацій управління 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та технічного захисту 

інформацій 

12.12.2022 

   

4. Провідний консультант відділу 

цифровізації та цифрових 

трансформацій управління 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та технічного захисту 

інформацій 

12.12.2022 

   

5. Головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій та 

адміністрування Державного реєстру 

виборців управління цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій 

та технічного захисту інформацій 

16.12.2022 

  

На період відпустки основного 
працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 01.09.2021 року 
по 01.06.2024 року 

6. Головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій та 

адміністрування Державного реєстру 

21.12.2022 

   



виборців управління цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій 

та технічного захисту інформацій 

2.   Департамент 

фінансів 

1. Заступник начальника 

управління – начальник відділу 

фінансів місцевих рад, охорони 

здоров’я та соціального захисту 

управління фінансів соціальної 

сфери та органів місцевого 

самоврядування 

01.06.2022    

2. Провідний спеціаліст відділу 

зведеного бюджету бюджетного 

управління 

01.06.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 
дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 25.02.2021 року 

по 12.12.2023 року 

3. Головний спеціаліст відділу 

взаємодії з територіальними 

громадами управління доходів та 

взаємодії з територіальними 

громадами  

01.06.2022   На період відпустки без 
збереження заробітної плати для 

догляду за дитиною до 

досягнення нею шестирічного 
віку з 19.06.2022 року по 

18.06.2023 року 

4. Провідний спеціаліст відділу 

фінансів гуманітарної сфери 

управління фінансів соціальної 

сфери та органів місцевого 

самоврядування 

01.06.2022   На період відпустки основного 
працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 02.12.2020 року 
по 15.10.2023 року 

5. Головний спеціаліст відділу 

взаємодії з територіальними 

громадами управління доходів та 

взаємодії з територіальними 

громадами 

01.06.2022   На період відпустки основного 
працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 08.09.2021 року 
по 10.07.2024 року 

6. Головний спеціаліст відділу 

фінансування та аналізу місцевих 

програм бюджетного управління  

01.06.2022   На період відпустки без 

збереження заробітної плати 
основного працівника для 

догляду за дитиною терміном на 

1 рік по  08.10.2023 року 

7. Головний спеціаліст відділу 

управління персоналом та 

організаційної роботи  

30.08.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 
трирічного віку з 30.08.2022 року 

по 19.07.2024 року 



3.  Департамент 

соціального захисту 

населення 

1. Головний спеціаліст відділу 

соціального обслуговування 

населення управління соціального 

обслуговування, соціальних послуг, 

інтеграції осіб з інвалідністю та 

соціальної підтримки населення 

16.06.2022    

2. Заступник директора 

Департаменту – начальник відділу 

соціально-гуманітарної допомоги та з 

питань внутрішньо переміщених осіб 

01.01.2023    

3. Заступник начальника відділу 

соціально-гуманітарної допомоги та з 

питань внутрішньо переміщених осіб 

01.01.2023    

4. Головний спеціаліст відділу 

соціально-гуманітарної допомоги та з 

питань внутрішньо переміщених осіб 

01.01.2023    

5. Головний спеціаліст відділу 

соціально-гуманітарної допомоги та з 

питань внутрішньо переміщених осіб 

01.01.2023    

6. Головний спеціаліст відділу 

соціальної підтримки населення 

управління соціального 

обслуговування, соціальних послуг, 

інеграції осіб з інвалідністю та 

соціальної підтримки населення  

16.02.2023   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до 08.06.2023 року 

4.  Департамент 

регіонального 

розвитку 

1. Головний спеціаліст – 

юрисконсульт відділу фінансово-

юридичного забезпечення 

10.09.2019   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 
трирічного віку з 08.07.2022 року 

по 07.07.2023 року 

2. Головний спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічних відносин 

управління інвестиційного розвитку 

та зовнішньоекономічних відносин 

07.07.2020   На період відпустки без 

збереження заробітної плати для 
догляду за дитиною до 

досягнення нею шестирічного 

віку з 08.08.2022 року по 
07.08.2023 року 

3. Головний спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічних відносин 

управління інвестиційного розвитку 

та зовнішньоекономічних відносин 

12.04.2022    

4. Головний спеціаліст відділу 01.10.2021   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 



економіки управління соціально-

економічного розвитку 

дитиною до досягнення нею 
трирічного віку з 03.08.2022 року 

по 02.08.2023 року 

5. Головний спеціаліст відділу 

розвитку громад управління з питань 

місцевого самоврядування та 

розвитку туризму 

24.02.2022   Контракт про проходження 

військової служби 

6. Головний спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічних відносин 

управління інвестиційного розвитку 

та зовнішньоекономічних відносин 

21.06.2022    

7. Головний спеціаліст відділу 

аналізу та прогнозування 

регіонального розвитку управління 

соціального-економічного розвитку 

20.09.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 20.09.2022 року 

по 07.07.2025 року 

8. Головний спеціаліст – бухгалтер 

відділу фінансово-юридичного 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

11.01.2023    

5.  Департамент 

капітального 

будівництва, 

містобудування та 

архітектури 

1. Головний спеціаліст 

аналітичного відділу управління 

капітального будівництва 

17.02.2021   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 
трирічного віку з 23.02.2021 року 

по 22.12.2023 року 

2. Начальник відділу технічного 

нагляду управління містобудування, 

архітектури та технічного нагляду 

14.04.2021    

3. Головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури 

управління містобудування, 

архітектури та технічного нагляду 

05.01.2022    

4. Головний спеціаліст 

аналітичного відділу управління 

капітального будівництва 

15.07.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 
дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 15.07.2022 року 

по 15.07.2025 року 

5. Провідний юрист відділу 

управління персоналом, юридичного 

30.11.2022    



та організаційного забезпечення 

6. Секретар відділу управління 

персоналом, юридичного та 

організаційного забезпечення 

07.02.2023    

7. Головний спеціаліст відділу 

проєктно-договірного та тендерного 

забезпечення управління 

капітального будівництва 

08.02.2023    

8. Головний спеціаліст відділу 

проєктно-договірного та тендерного 

забезпечення управління 

капітального будівництва 

08.02.2023    

9. Начальник відділу управління 

персоналом, юридичного та 

організаційного забезпечення 

09.02.2023    

10. Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

господарського забезпечення 

управління фінансових ресурсів 

17.02.2023    

11. Головний спеціаліст відділу 

управління персоналом, юридичного 

та організаційного забезпечення  

17.02.2023    

6.  Управління 

агропромислового 

розвитку 

1. Головний спеціаліст відділу 

земельних відносин 

01.03.2023    

2. Головний спеціаліст відділу 

розвитку сільських територій та 

фінансового забезпечення 

01.03.2023   На період відпустки для догляду 

за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку до 06.10.2025 
року 

7.  Управління 

культури 

 

1. Заступник начальника 

управління – начальник відділу з 

питань культури і мистецтв, охорони 

культурної спадщини  

20.10.2022    

2. Головний спеціаліст відділу з 

питань культури і мистецтв, охорони 

культурної спадщини 

01.06.2022    

3. Головний спеціаліст відділу з 

питань релігій та національностей 

16.08.2022    

4. Провідний спеціаліст відділу з 

питань релігій та національностей 

14.05.2022   Служба в ЗСУ 



5. Головний спеціаліст відділу 

фінансово-господарського 

забезпечення та проєктної діяльності 

 

19.11.2022    

8.  Управління 

інфраструктури, 

капітального 

будівництва та 

експлуатації доріг 

1. Спеціаліст відділу 

енергоефективності  

23.08.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 
дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 23.08.2022 року 

по 11.03.2025 року 

2. Провідний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

07.07.2022    

3. Головний спеціаліст відділу 

експлуатаційного утримання доріг 

11.09.2022 
  Служба в ЗСУ 

4. Головний спеціаліст відділу 

транспорту та зв’язку  

01.11.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку з 01.11.2022 
року по 31.10.2023 року 

5. Провідний спеціаліст відділу 

енергоефективності 

17.11.2022 
   

6. Головний спеціаліст відділу 

транспорту та зв’зку  

24.02.2023 
   

9.  Департамент освіти 

і науки 

1. Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та планово-

економічної роботи управління 

ресурсного забезпечення 

16.07.2021   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 
шестирічного віку до 16.06.2023 

року 

2. Начальник відділу управління 

персоналом та організаційно-

правового забезпечення управління 

ресурсного забезпечення 

14.09.2021   Контракт про проходження 
військової служби строком на два 

роки з 14.09.2021 року по  

15.09.2023 року 

3. Головний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої 

освіти та цифрової трансформації 

управління освіти та цифрової 

трансформації 

25.04.2022   На період відпустки без 

збереження заробітної плати для 
догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку 

до 01.10.2023 року 

4. Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та планово-

економічної роботи управління 

ресурсного забезпечення 

22.11.2022   На період відпустки без 

збереження заробітної плати для 
догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку 

до 11.07.2023 року 

5. Начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, 

інклюзивної освіти та цифрової 

28.12.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 
трирічного віку до 05.11.2025 



трансформації управління освіти, 

науки та цифрової трансформації 

6. Головний спеціаліст відділу 

управління персоналом та 

організаційно-правового 

забезпечення управління ресурсного 

забезпечення  

09.02.2023   На період увільнення основного 

працівника, у зв’язку з призовом 
по мобілізації  

7. Головний спеціаліст відділу 

координації діяльності закладів 

фахової передвищої, вищої освіти і 

науки управління освіти, науки та 

трансформації  

01.03.2023    

8. Головний спеціаліст відділу 

професійної освіти та ліцензування 

управління освіти, науки та цифрової 

трансформації 

01.03.2023    

10.  Державний архів 

Чернівецької 

області 

1. Заступник директора з наукової 

роботи – начальник відділу 

використання інформації документів  

03.12.2021    

2. Головний спеціаліст відділу 

використання інформації документів 

23.09.2022    

3. Головний спеціаліст відділу 

цифрової трансформації 

21.10.2022    

4. Головний спеціаліст фінансового 

відділу 

03.11.2022    

5. Начальник відділу матеріально-

технічного забезпечення і 

обслуговування приміщень 

07.05.2022    

6. Головний спеціаліст сектору 

організації роботи із зверненнями 

фізичних та юридичних осіб 

30.01.2023    

11.  Департамент 

комунікацій 

1. Директор Департаменту 

комунікацій 

06.08.2022    

2. Начальник управління інформації 13.09.2022    

3. Заступник начальника управління 

– начальник відділу міжнародної 

технічної допомоги управління 

міжнародної співпраці 

15.09.2022    



4. Начальник відділу партнерства та 

протоколу 

06.08.2022    

5. Головний спеціаліст відділу 

партнерства та протоколу управління 

міжнародної співпраці 

01.04.2021   На період відпустки основного 

працівника для догляду за 

дитиною терміном на 1 рік з 
07.06.2022 року по 06.06.2023 

року 

6. Головний спеціаліст відділу 

міжнародної технічної допомоги 

управління міжнародної співпраці 

29.12.2021   На період відпустки основного 
працівника для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з 01.04.2021 року 
по 15.01.2024 року 

7. Головний спеціаліст, бухгалтер 24.12.2022    

8. Начальник відділу інформаційної 

діяльності управління інформації  

01.03.2023    

9. Головний спеціаліст відділу 

зв’язків з громадськістю управління 

інформації  

01.03.2023    

10. Головний спеціаліст відділу 

партнерства та протоколу управління 

міжнародної співпраці 

01.03.2023    

12.  Департамент 

охорони здоров’я 

1. Завідувач сектору – головний 

бухгалтер сектору бухгалтерського 

обліку, звітності, документального 

забезпечення та роботи із 

зверненнями громадян 

04.10.2021    

2.Головний спеціаліст-юрисконсульт 

відділу управління персоналом 

управління стратегічного розвитку 

медицини та організаційно-

ресурсного забезпечення 

29.07.2022    

13.  Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Начальник відділу економічного 

аналізу та комунального 

господарства 

01.11.2021    

14.  Служба у справах 

дітей 

1. Начальник служба у справах дітей 09.01.2023    

2. Головний спеціаліст – 

юрисконсульт з питань опіки, 

піклування та усиновлення 

01.07.2022    



3. Головний спеціаліст сектору 

юридичної роботи та 

бухгалтерського обліку 

08.11.2022    

15.  Управління молоді 

та спорту 

1. Провідний спеціаліст відділу 

молоді, фізичної культури та спорту 

15.03.2022   Контракт про проходження 

військової служби 

2. Заступник начальника відділу 

молоді, фізичної культури та спорту 

22.02.2023    

 


