
Інформація  

про результати конкурсу на зайняття вакантних посад 

від 01 жовтня 2019 року 

 

 На   виконання   Закону  України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року №889-VIII, Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня   

2016  року  № 246  (в  редакції   постанови   Кабінету   Міністрів   України   від  18 серпня  2017  року  № 648 із змінами), 

Головне управління статистики  у   Дніпропетровській  області  інформує   про  результати  конкурсу на   зайняття   

вакантних   посад   державної  служби   категорій  "Б" і "В" (наказ  Головного   управління   статистики    у   

Дніпропетровській    області № 72-к від 09.09.2019, оголошення  на офіційному сайті Нацдержслужби 10.09.2019 року  за  

номерами: 161701-161714): 

№ з/п Найменування посади Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Загальна кількість 

балів 

Примітка 

161701 головний спеціаліст-економіст відділу 

аналізу даних структурних обстежень у 

сільському господарстві та статистики 

навколишнього середовища управління 

аналізу даних статистики сільського 

господарства та навколишнього 

середовища 

Пічкуренко 

Аліна Миколаївна 

13,9 переможець 

конкурсу 

161702 головний спеціаліст-економіст відділу 

взаємодії з респондентами управління 

збирання даних статистичних 

спостережень, взаємодії з 

респондентами та роботи з 

постачальниками адміністративних 

даних  

Ситник Наталія 

Анатоліївна 

8,2 переможець 

конкурсу 

161705 головний спеціаліст-економіст відділу 

обробки даних демографічної та 

соціальної статистики 

Зеленська Любов 

Сергіївна 

12,9 переможець 

конкурсу 
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161708 начальник відділу обробки даних 

вибіркових обстежень населення 

Соломоненко 

Вікторія Миколаївна 

10,4 переможець 

конкурсу 

161709 головний спеціаліст-економіст відділу 

аналізу даних демографічної статистики  

Вісковатова  

Людмила Миколаївна 

12,4 переможець 

конкурсу 

161711 головний спеціаліст-економіст відділу 

фінансово-економічної та договірної 

роботи управління фінансово-

економічного забезпечення, 

бухгалтерського обліку та звітності 

Попович 

Наталія Сергіївна 

10,7 переможець 

конкурсу 

161712 провідний спеціаліст-економіст відділу 

введення та контролю даних статистики 

цін управління збирання даних 

статистики цін (на період відпустки по 

догляду за дитиною до 3-х років 

основного працівника)  

Усенко 

Валентина Валеріївна 

11,8 переможець 

конкурсу 

         Конкурс на вакантну посаду провідного спеціаліста-економіста відділу збирання даних статистичних спостережень 

управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками 

адміністративних даних (номер вакансії 161704) та головного спеціаліста відділу комп’ютерних мереж та 

телекомунікаційних систем управління інформаційних технологій (номер вакансії 161706) не відбувся через відсутність 

претендентів на цю посаду. 
 


