
Вакантні посади в апараті 

 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

(станом на 20 грудня 2018 року) 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1.  Перший заступник голови з 07.08.2018 

2.  Заступник голови з 02.01.2019 

3.  
Головний спеціаліст сектору з питань 

оборонної та мобілізаційної роботи 
з 19.09.2018 

4.  
Завідувач сектору з питань внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту 
з 02.01.2019 

5.  Завідувач сектору організаційно-

аналітичного забезпечення роботи голови 

з 02.01.2019 

6.  Головний спеціаліст сектору організаційно-

аналітичного забезпечення роботи голови 

з 02.01.2019 

7.  Головний спеціаліст сектору організаційно-

аналітичного забезпечення роботи голови 

з 02.01.2019 

8.  Начальник організаційного відділу з 02.01.2019 

9.  Заступник керівника апарату – начальник 

юридичного відділу 

з 26.03.2018 

10.  Головний спеціаліст відділу з питань 

звернень громадян 

з 02.01.2019 

11.  Головний спеціаліст відділу інформаційних 

технологій 

з 02.01.2019 

12.  Головний спеціаліст відділу контролю за 

благоустроєм та збереженням природного 

середовища 

з 14.12.2018 

13.  Головний спеціаліст відділу контролю за 

благоустроєм та збереженням природного 

середовища 

з 14.12.2018 

14.  Головний спеціаліст відділу контролю за 

благоустроєм та збереженням природного 

середовища 

з 03.11.2018 

(декретна посада) 

15.  Головний спеціаліст відділу контролю за 

благоустроєм та збереженням природного 

середовища 

з 02.01.2019 

16.  Головний спеціаліст відділу контролю за 

благоустроєм та збереженням природного 

середовища 

з 02.01.2019 



17.  Головний спеціаліст відділу контролю за 

благоустроєм та збереженням природного 

середовища 

з 02.01.2019 

18.  Головний спеціаліст відділ з питань 

внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськістю та засобами масової 

інформації   

з 09.10.2018 

19.  Головний спеціаліст відділу з питань 

реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб 

з 21.06.2018 

20.  Головний спеціаліст з питань охорони праці з 02.01.2019 

21.  Начальник відділу охорони здоров’я з 02.01.2019 

22.  Головний спеціаліст охорони здоров’я з 02.01.2019 

 

Вакантні посади у відділі з питань надзвичайних ситуацій 

 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1. Заступник начальника Управління/ Головний 

спеціаліст 

02.01.2019 

 

Вакантні посади в Фінансовому управлінні   

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1. Головний спеціаліст відділу економічного 

аналізу, фінансів виробничої сфери і 

енергоносіїв 

з 13 травня 2017 року 

(декретна посада) 

 

Вакантні посади в Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту 

 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1. Головний спеціаліст відділу у справах 

молоді 

02.01.2019 р. 

 

 



Вакантні посади в Управлінні будівництва, архітектури та землекористування 

 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1. Заступник начальника управління – 

начальник відділу містобудування та 

землекористування 

23.05.2018 

2. Головний спеціаліст відділу містобудування 

та землекористування 

02.01.2019 

3. Головний спеціаліст відділу капітального 

будівництва 

02.01.2019 

 

Вакантні посади в Управлінні житлово-комунального господарства 

 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1. Головний спеціаліст відділу ремонту та 

енергозбереження (відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку 

основного працівника  до 25.04.2019)  

01.08.2018 

2. Заступник начальника відділу житлово-

комунального господарства (відпустка по 

догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку основного працівника до 

19.05.2021) 

27.08.2018 

 

Вакантні посади в Управлінні освіти  

 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1. Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 

розвитку та змісту інфраструктури освіти 

 з 07.12.2018 

(оголошено конкурс) 

 

 

 

 



Вакантні посади в Управлінні культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1. Головний спеціаліст відділу культури   з 30.08.2017 

(декретна посада) 

 

Вакантні посади в Управлінні (Центрі) надання адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

відповідно до нової структури 

№ 

з/п 
Найменування посади З якого числа вакантна 

1.  Начальник управління - адміністратор з 02.01.2019 

2.  Головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 

з 02.01.2019 

3.  Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

з 02.01.2019 

4.  Начальник відділу з питань управління 

персоналом 

з 02.01.2019 

5.  Головний спеціаліст відділу з питань 

управління персоналом 

з 02.01.2019 

6.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

7.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

8.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

9.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

10.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

11.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 



12.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

13.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

14.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

15.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

16.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

17.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

18.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

19.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву 

«Троєщина» 

з 02.01.2019 

20.  Адміністратор відділу видачі готових 

документів та консультування заявників 

(Call-центр) 

з 02.01.2019 

21.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву «Лісовий» 

з 02.01.2019 

22.  Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг масиву «Лісовий» 

з 02.01.2019 

 

 

 

 

  


