
 

Інформація про результати конкурсу Головного управління статистики в 

Одеській області від 11,12.09.2017 

    

Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України      

від 25.03.2016 № 246, Головне управління статистики в Одеській області надає 

інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної 

служби, проведеного відповідно до наказу Головного управління статистики в 

Одеській області від 14 серпня 2017 року № 316-к «Про оголошення конкурсу 

на зайняття посад державної служби Головного управління статистики в 

Одеській області» 
 

 

№ з/п 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 
Посада 

Результати 

(загальна 

кількість 

балів) 

Примітки 

38645 
Деркачук Олена 

Аркадіївна 

Головний спеціаліст відділу 

правового забезпечення Головного 

управління статистики в Одеській 

області 

10 
переможець 

конкурсу 

38643 
Саповський Богдан 

Леонідович 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Головного управління статистики в 

Одеській області 

9,7 
переможець 

конкурсу 

38636 
Тітова Оксана 

Валеріївна 

Головний спеціаліст-економіст 

відділу обробки даних вибіркових 

обстежень населення управління 

обробки даних статистичних 

спостережень Головного управління 

статистики в Одеській області 

7 
переможець 

конкурсу 

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби Головного управління статистики в Одеській області                

розміщенні на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань 

державної служби 15.08.2017 № 38630-38632, 38634-38645, 38721. 

 В Головному управлінні статистики в Одеській області відсутні 

кандидати на зайняття вакантних посад: 

-заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління статистики в Одеській області; 
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- заступника начальника відділу господарського обслуговування та 

експлуатації будівель і споруд Головного управління статистики в Одеській 

області; 

-головного спеціаліста-економіста відділу планування, координації та 

моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики в 

Одеській області; 

-головного спеціаліста-економіста відділу обробки даних статистики 

сільського господарства та навколишнього середовища управління обробки 

даних статистичних спостережень Головного управління статистики в Одеській 

області; 

-провідного спеціаліста-економіста відділу публікаційної та 

інформаційно-аналітичної роботи управління поширення інформації та 

комунікацій Головного управління статистики в Одеській області; 

-головного спеціаліста-економіста відділу поширення інформації, 

комунікацій із користувачами та громадськістю управління поширення 

інформації та комунікацій Головного управління статистики в Одеській 

області; 

-головного спеціаліста-економіста відділу фінансово-економічної та 

договірної роботи управління фінансово-економічного забезпечення, 

бухгалтерського обліку та звітності Головного управління статистики в 

Одеській області; 

-провідного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та 

звітності управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського 

обліку та звітності Головного управління статистики в Одеській області; 

-головного спеціаліста з питань персоналу державної служби відділу 

управління персоналом Головного управління статистики в Одеській області; 

-провідного спеціаліста з питань персоналу державної служби відділу 

управління персоналом Головного управління статистики в Одеській області; 

-головного спеціаліста з питань захисту інформації Головного управління 

статистики в Одеській області; 

-заступника начальника управління статистики у Лиманському районі 

Головного управління статистики в Одеській області-начальника відділу 

економічної статистики. 


