
Додаток 1 

до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області 

від ______________ № ____ 

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  

державної служби категорії «Б» та «В»  

в Головному управлінні Держгеокадастру у Харківській області                                                                 
 

 

№ 

з/п 
Найменування 

державного 

органу 

 

Місцезнаходження 

державного органу 
Посада 

К
ат

ег
о
р
ія

 

Найменування 

структурного 

підрозділу 

Інформація 

про дату 

оприлюднення 

оголошення 

Кінцевий термін 

прийняття 

документів 

Основні 

вимоги до 

кандидатів 

Контактний 

телефон (із 

зазначенням 

міжміського 

коду) 

  
  
р
ай

о
н

 

Найменування 

населеного 

пункту 

день місяць рік 

1 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області  

 місто Харків Заступник 

начальника 

Управління – 

начальник 

відділу 

Б Відділ здійснення 

державного 

контролю за 

додержанням 

земельного 

законодавства та 

оперативного 

реагування 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель  

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

2 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Заступник 

начальника 

відділу 

Б Відділ здійснення 

державного 

контролю за 

додержанням 

земельного 

законодавства та 

оперативного 

реагування 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



3 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст 

 (2 посади) 

В Відділ здійснення 

державного 

контролю за 

додержанням 

земельного 

законодавства та 

оперативного 

реагування 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

4 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Провідний 

спеціаліст  

В Відділ здійснення 

державного 

контролю за 

додержанням 

земельного 

законодавства та 

оперативного 

реагування 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

5 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Начальник 

відділу 

Б Відділ організації, 

планування та аналізу 

інспекторської 

діяльності 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

6 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст  

(2 посади) 

В Відділ організації, 

планування та аналізу 

інспекторської 

діяльності 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



7 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Провідний 

спеціаліст   

(2 посади) 

В Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

8 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Начальник 

відділу 

Б Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Балаклійському, 

Барвінківському, 

Борівському, 

Ізюмському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

9 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст 

(2 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Балаклійському, 

Барвінківському, 

Борівському, 

Ізюмському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

10 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Провідний 

спеціаліст 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Балаклійському, 

Барвінківському, 

Борівському, 

Ізюмському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



 

11 

 

Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

  

місто Харків 

 

Начальник 

відділу 

 

Б 

 

Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Богодухівському, 

Валківському, 

Золочівському, 

Коломацькому, 

Краснокутському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

     

Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

 

12 

 

Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

  

місто Харків 

 

Головний 

спеціаліст 

(2 посади) 

 

В 

 

Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Богодухівському, 

Валківському, 

Золочівському, 

Коломацькому, 

Краснокутському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

 

     

Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

 

13 

 

Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

  

місто Харків 

 

Провідний 

спеціаліст 

 (3 посади) 

 

В 

 

Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Богодухівському, 

Валківському, 

Золочівському, 

Коломацькому, 

Краснокутському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

     

Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



 

14 

 

Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

  

місто Харків 

 

Начальник 

відділу 

 

Б 

 

Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Зачепилівському, 

Кегичівському, 

Красноградському, 

Нововодолазькому, 

Сахновщинському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

     

Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

 

15 

 

Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

  

місто Харків 

 

Головний 

спеціаліст 

(2 посади) 

 

В 

 

Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Зачепилівському, 

Кегичівському, 

Красноградському, 

Нововодолазькому, 

Сахновщинському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

     

Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

 

16 

 

Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

  

місто Харків 

 

Провідний 

спеціаліст 

 (2 посади) 

 

В 

 

Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Зачепилівському, 

Кегичівському, 

Красноградському, 

Нововодолазькому, 

Сахновщинському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

     

Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



17 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Начальник 

відділу 

Б Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Дворічанському, 

Куп’янському, 

Шевченківському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

18 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст 

(2 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Дворічанському, 

Куп’янському, 

Шевченківському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

19 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Провідний 

спеціаліст  

(2 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Дворічанському, 

Куп’янському, 

Шевченківському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

 

20 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Начальник 

відділу 

Б Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Близнюківському, 

Лозівському, 

Первомайському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



21 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст 

(2 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Близнюківському, 

Лозівському, 

Первомайському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

22 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Начальник 

відділу 

Б Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Дергачівському, 

Зміївському, 

Харківському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

23 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст  

(2 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Дергачівському, 

Зміївському, 

Харківському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

24 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Провідний 

спеціаліст  

(3 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Дергачівському, 

Зміївському, 

Харківському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



25 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Начальник 

відділу 

Б Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Великобурлуцькому, 

Вовчанському, 

Печенізькому, 

Чугуївському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

26 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Великобурлуцькому, 

Вовчанському, 

Печенізькому, 

Чугуївському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

27 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Провідний 

спеціаліст  

(2 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

Великобурлуцькому, 

Вовчанському, 

Печенізькому, 

Чугуївському 

районах Управління 

з контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

28 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Начальник 

відділу 

Б Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

м.Харкові 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 



29 Головне 

управління 

Держгеокадастру 

у Харківській 

області 

 місто Харків Головний 

спеціаліст  

(2 посади) 

В Відділ контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

м.Харкові 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

    Згідно з 

умовами 

проведення 

конкурсу 

(057) 760-79-17 

(057) 760-79-21 

 


