
 

Інформація про результати конкурсу Головного управління статистики в 

Одеській області від 20.11.2017 
    
    

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 

повинен відбутися 20.11.2017 згідно з наказом Головного управління статистики в 

Одеській області від 23 жовтня 2017 року № 372-к «Про оголошення конкурсу на 

зайняття посад державної служби Головного управління статистики в Одеській 

області». 

 В Головному управлінні статистики в Одеській області відсутні кандидати на 

зайняття вакантних посад: 

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 фінансово-економічної та договірної 

роботи управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління статистики в Одеській області; 

головного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності 

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. 

У зв’язку з чим конкурс на зайняття вакантних посад державної служби не 

відбудеться. 

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 

23.10.2017 № 49499, № 49501-49507, № 49509. 


