
ВАКАНТНІ ПОСАДИ 

В РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ  

(ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ) ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

станом на 05 березня 2023 року 
(для розміщення на офіційному вебсайті ОВА) 

 

№ 

з/п 
Назва Назва посади 

З якого часу 

вакантна 

Дата 

оголошення 

конкурсу 

Орієнтовна дата 

проведення 

конкурсу 

Примітка 

1. 

 

Вижницька 

районна державна 

адміністрація 

Начальник відділу забезпечення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування 

соціально-економічного розвитку та 

гуманітарної сфери 

16.01.2023    

  Головний спеціаліст відділу з питань 

цифрових трансформацій, цифровізації та 

ведення Державного реєстру виборців 

апарату  

01.02.2023    

2. Дністровська 

районна державна 

адміністрація 

 

1. Керівник апарату 21.12.2022    

2.  Головний спеціаліст відділу цифрового 

розвитку та суспільних комунікацій 
24.01.2023    

3.  Головний спеціаліст відділу з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної, оборонної  

роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

24.01.2023    

3. Чернівецька 

районна державна 

адміністрація 

1. Заступник голови районної державної 

адміністрації 

25.08.2022   На час  проходження військової 

служби за контрактом з 31.07.2022 
по 31.07.2027 

2. Радник патронатної служби апарату 24.02.2022   На час призову на військову 

службу під час мобілізації 

3. Радник патронатної служби апарату 18.04.2022   На період відпустки основного 
працівника для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку 

з 10.01.2022 року по 22.10.2024 
року 

4. Головний спеціаліст відділу 

документообігу та звернень громадян 

управління документообігу, контролю, 

звернень громадян та організаційної роботи 

27.02.2022   На період відпустки без збереження 

заробітної плати для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку з 27.02.2022 
року по 26.02.2023 року 

5. Головний спеціаліст відділу  юридичного 

забезпечення управління персоналом та 

юридичного забезпечення апарату 

18.10.2022    

6. Головний спеціаліст відділу  юридичного 

забезпечення управління персоналом та 

01.12.2022    



юридичного забезпечення апарату 

7. Головний спеціаліст відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату 

01.04.2022    

8. Головний спеціаліст  відділу ведення 

Державного реєстру виборців  апарату 

18.10.2022    

9. Заступник начальника управління – 

начальник відділу забезпечення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування 

управління забезпечення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування та 

інформаційної діяльності 

24.01.2022    

10. Водій відділу забезпечення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування 

управління  забезпечення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування та 

інформаційної діяльності 

14.02.2022    

11. Головний спеціаліст відділу 

інформаційної діяльності та цифрового 

розвитку управління забезпечення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування та 

інформаційної діяльності 

19.03.2022    

12. Головний спеціаліст відділу 

інформаційної діяльності та цифрового 

розвитку управління забезпечення взаємодії з 

органами місцевого самоврядування та 

інформаційної діяльності 

25.06.2022    

13. Начальник відділу інфраструктури 

управління соціально-економічного розвитку 

територій та інфраструктури 

01.08.2022    

14. Головний спеціаліст відділу з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

22.09.2022    

15. Головний спеціаліст відділу освіти і 

культури управління освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту 

24.05.2022    

16. Головний спеціаліст відділу освіти і 

культури  управління освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту 

01.02.2022    



17. Головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я, молоді та спорту освіти управління 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту 

11.06.2022   На період відпустки основного 
працівника для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку 

з 18.03.2021 року по 07.06.2023 
року 

18. Головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я, молоді та спорту освіти управління 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту 

23.08.2022    

19. Заступник начальника архівного відділу 19.11.2022    

20. Головний спеціаліст служби у справах 

дітей 

19.02.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку 

з 26.03.2021 року по 02.05.2023 

року 

21. Головний спеціаліст служби у справах 

дітей 

28.02.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку 
з 31.03.2021 року по 29.05.2023 

року 

22. Головний спеціаліст служби у справах 

дітей 

15.02.2022   На період відпустки основного 

працівника для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку 

з 11.03.2021 року по 06.10.2023 
року 

23. Головний спеціаліст служби у справах 

дітей   

 

19.07.2022 

  

На період відпустки основного 
працівника для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку 

з 16.03.2021 до 11.12.2023 

24. Головний спеціаліст служби у справах 

дітей 

01.12.2022 
   

25. Начальник відділу екології, 

агропромислового розвитку управління 

екології, агропромислового розвитку, 

містобудування та архітектури 

22.11.2021    

26. Провідний консультант відділу 

містобудування, архітектури та охорони 

культурної спадщини управління екології, 

агропромислового розвитку, містобудування 

та  архітектури 

01.12.2022    

27. Начальник відділу – головний бухгалтер 

фінансово господарського відділу управління 

праці та соціального захисту населення 

22.10.2021    

28. Начальник відділу №3 (м. Сторожинець) 

управління праці та соціального захисту 

01.11.2022    



населення 

29. Головний спеціаліст сектору соціальної 

підтримки пільгових категорій громадян та 

осіб з інвалідністю відділу №3 (м. 

Сторожинець) управління праці та 

соціального захисту населення 

02.12.2022    

30. Начальник відділу № 5 (м. Герца) 

управління праці та соціального захисту 

населення 

06.10.2021    

31. Головний спеціаліст з питань 

обслуговування громадян та діловодства 

апарату відділу № 6 (м. Новоселиця) 

управління праці та соціального захисту 

населення 

15.12.2022    

  

32. Головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури та охорони 

культурної спадщини управління екології, 

агропромислового розвитку  

15.02.2023    

 

 

 


