
 

Інформація про результати конкурсу Головного управління статистики в 

Одеській області від 18.12.2017 
    
    

Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України      

від 25.03.2016 № 246, у редакції постанови Кабінету Міністрів України             

від 18.08.2017 № 648, зі змінами, Головне управління статистики в Одеській 

області надає інформацію про конкурс на зайняття вакантних посад державної 

служби, який відбувся 18.12.2017 згідно з наказом Головного управління 

статистики в Одеській області від 21.11.2017 № 383-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 

55330 
Цуркан Вікторія 

Анатоліївна 

головний спеціаліст-економіст відділу 

збирання даних вибіркових обстежень 

населення управління збирання даних 

вибіркових обстежень населення та 

реєстрації цін Головного управління 

статистики в Одеській області 

8 
переможець 

конкурсу 

    

кандидатом на заміщення посади заступника начальника управління 

статистики у Лиманському районі-начальника відділу економічної статистики 

Головного управління статистики в Одеській області не складено тест. 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби Головного управління статистики в Одеській області                

розміщені на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань 

державної служби 21.11.2017 № 55328-55339. 
 

 В Головному управлінні статистики в Одеській області відсутні 

кандидати на зайняття вакантних посад: 

провідного спеціаліста-економіста відділу взаємодії з респондентами та 

роботи з постачальниками адміністративних даних управління збирання даних 

статистичних спостережень та взаємодії з респондентами Головного управління 

статистики в Одеській області; 

головного спеціаліста-економіста відділу обробки даних статистики 

виробництва та послуг управління обробки даних статистичних спостережень 

Головного управління статистики в Одеській області; 

головного спеціаліста-економіста відділу обробки даних структурної 

статистики та статистики фінансів підприємств управління обробки даних 

статистичних спостережень Головного управління статистики в Одеській 

області; 
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головного спеціаліста-економіста відділу обробки даних статистики 

сільського господарства та навколишнього середовища управління обробки 

даних статистичних спостережень Головного управління статистики в Одеській 

області; 

головного спеціаліста-економіста відділу обробки даних соціальної 

статистики управління обробки даних статистичних спостережень Головного 

управління статистики в Одеській області; 

головного спеціаліста-економіста відділу обробки даних демографічної 

статистики управління обробки даних статистичних спостережень Головного 

управління статистики в Одеській області; 

головного спеціаліста-економіста відділу аналізу даних демографічної 

статистики управління аналізу статистичних даних 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. 
 


