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105 9 78 9 27 - Головний спеціаліст відділу документообігу, контролю та організаційної роботи апарату (з 01.06.2021)  

Головний спеціаліст відділу Державного реєстру виборців апарату (з 01.11.2021)  

Головний спеціаліст сектору правового забезпечення апарату (06.11.2021)  

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату (23.11.2021)  

Начальник відділу економіки та агропромислового розвитку (22.12.2021)  

Головний спеціаліст відділу економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації (з 16.03.2021)  

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту районної державної адміністрації (з 16.03.2021)  

Завідувач сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами районної
державної адміністрації (з 15.06.2021)

 

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції районної державної адміністрації (з 17.06.2021)  

Головний спеціаліст відділу цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації, організації діяльності центрів надання
адміністративних послуг, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (16.12.2021)

 

Спеціаліст відділу освіти, культури, спорту та охорони здоров’я районної державної адміністрації ( з 01.11.2021)  

Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування районної державної адміністрації (з 16.03.2021)  

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування районної державної адміністрації (з 16.03.2021)  

Провідний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування районної державної адміністрації (з 16.03.2021)  

Головний спеціаліст фінансового відділу районної державної адміністрації (з 07.09.2021)  

Завідувач сектору з провадження діяльності з усиновлення служби у справах дітей районної державної адміністрації (з 17.05.2021)  

Головний спеціаліст  сектору з провадження діяльності з усиновлення служби у справах дітей районної державної адміністрації (з
06.12.2021)

 

Заступник начальника служби, начальник відділу соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
розвитку сімейних форм виховання та форм виховання, наближених до сімейних служби у справах дітей районної державної
адміністрації (з 23.02.2021)

 



Начальник відділу соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та адміністрування бази даних служби у
справах дітей районної державної адміністрації (з 11.06.2021)

 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та адміністрування бази даних
служби у справах дітей районної державної адміністрації (з 16.03.2021)

 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та адміністрування бази даних
служби у справах дітей районної державної адміністрації (з 03.11.2021)

 

Провідний спеціаліст-бухгалтер служби у справах дітей районної державної адміністрації (з 16.03.2021)  

Начальник відділу державних соціальних допомог та пільгового забезпечення № 1 соціального захисту населення районної державної
адміністрації ( з 14.01.2021)

 

Начальник відділу з питань фінансового забезпечення-головний бухгалтер (з 09.11.2021)  

Головний спеціаліст відділу державних соціальних допомог та пільгового забезпечення № 2 соціального захисту населення районної
державної адміністрації ( з 21.10.2021)

 

Головний спеціаліст відділу програмного забезпечення  соціального захисту населення районної державної адміністрації (з 12.11.2021)  

Головний спеціаліст відділу програмного забезпечення  соціального захисту населення районної державної адміністрації (з 21.07.2021)  

 

     Начальник відділу з питань персоналу апарату районної державної адміністрації                                                                            Л.В. Рябченко

 


