
Перелік вакантних посад працівників в Головному управлінні 
Держгеокадастру у Харківській станом на 01.02.2018 

 

Структурний підрозділ Посада 

Керівництво заступник начальника  

Управління державного земельного кадастру начальник Управління 

Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Управління землеустрою та охорони земель 

начальник відділу 

Відділ здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та 

оперативного реагування Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

заступник начальника 

відділу 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Балаклійському, Барвінківському, 

Борівському, Ізюмському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

начальник відділу 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Балаклійському, Барвінківському, 

Борівському, Ізюмському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

водій автотранспортних 

засобів 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Богодухівському,  Валківському, 

Золочівському, Коломацькому, 

Краснокутському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

головний спеціаліст                

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Богодухівському,  Валківському, 

Золочівському, Коломацькому, 

Краснокутському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

провідний спеціаліст                 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Богодухівському,  Валківському, 

Золочівському, Коломацькому, 

Краснокутському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

водій автотранспортних 

засобів 



Відділ контролю за викорис-танням та охороною 

земель у Зачепилівському, Кегичівському, 

Красноградському, Нововодолазькому, 

Сахновщинському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

провідний спеціаліст                

Відділ контролю за викорис-танням та охороною 

земель у Зачепилівському, Кегичівському, 

Красноградському, Нововодолазькому, 

Сахновщинському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

водій автотранспортних 

засобів 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Дворічанському, Куп'янському, 

Шевченківському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

начальник відділу* 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Дворічанському, Куп'янському, 

Шевченківському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

водій автотранспортних 

засобів 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Близнюківському, Лозівському, 

Первомайському районах Управління з 

контролю за використанням та охороною земель 

водій автотранспортних 

засобів 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Дергачівському, Зміївському, 

Харківському  районах Управління з контролю 

за використанням та охороною земель 

провідний спеціаліст               

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Дергачівському, Зміївському, 

Харківському  районах Управління з контролю 

за використанням та охороною земель 

водій автотранспортних 

засобів 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Великобурлуцькому, Вовчанському, 

Печенізькому, Чугуївському районах 

Управління з контролю за використанням та 

провідний спеціаліст 



охороною земель 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у Великобурлуцькому, Вовчанському, 

Печенізькому, Чугуївському районах 

Управління з контролю за використанням та 

охороною земель 

водій автотранспортних 

засобів 

Відділ контролю за використанням та охороною 

земель у м. Харкові 

провідний спеціаліст            

(2 посади) 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Фінансового управління  

головний спеціаліст  

Відділ обліку зобов'язань та розрахунків 

Фінансового управління  

провідний спеціаліст            

(2 посади) 

Відділ представництва в судах та інших органах 

Юридичного управління 

головний спеціаліст                    

Відділ представництва в судах та інших органах 

Юридичного управління 

провідний спеціаліст            

(3 посади) 

Відділ договірної роботи Юридичного 

управління  

головний спеціаліст 

Відділ роботи з персоналом Управління 

персоналом 

провідний спеціаліст 

Відділ роботи з персоналом територіальних 

структурних підрозділів Управління персоналом 

провідний  спеціаліст 

Загальний відділ Управління адміністративно - 

організаційного забезпечення  

діловод (3 штатні одиниці) 

Відділ організаційного та господарського 

забезпечення Управління адміністративно - 

організаційного забезпечення  

архіваріус 

Відділ державної експертизи начальник Відділу  

Відділ державної експертизи провідний спеціаліст                 

(2 посади) 



Відділ ринку та оцінки земель провідний спеціаліст 

Сектор аукціонної діяльності Відділ ринку та 

оцінки земель 

завідувач сектору 

Відділ державного геодезичного нагляду начальник Відділу 

Сектор інформаційних технологій та захисту 

інформації 

головний спеціаліст 

Сектор інформаційних технологій та захисту 

інформації 

провідний спеціаліст 

Сектор звернень громадян та доступу до 

публічної інформації 

провідний спеціаліст 

Відділ у Коломацькому районі Міжрайонного 

управління у Валківському та Коломацькому 

районах 

державний кадастровий 

реєстратор 

Відділ в Ізюмському районі Міськрайонного 

управління в Ізюмському районі та м. Ізюмі  

заступник начальника 

Управління - начальник 

відділу 

Відділ у м. Ізюмі Міськрайонного управління в 

Ізюмському районі та м. Ізюмі  

провідний спеціаліст 

Відділ у Куп’янському районі Міськрайонного 

управління у Куп’янському районі та                         

м. Куп’янську  

заступник начальника 

Управління - начальник 

відділу 

Відділ у Куп’янському районі Міськрайонного 

управління у Куп’янському районі та                       

м. Куп’янську  

заступник начальника 

відділу 

Відділ у Первомайському районі 

Міськрайонного управління у Первомайському 

районі та м. Первомайському 

заступник начальника 

Управління - начальник 

відділу 

Відділ у Первомайському районі 

Міськрайонного управління у Первомайському 

районі та м. Первомайському 

провідний спеціаліст 

Відділ у м. Первомайському Міськрайонного начальник відділу 



управління у Первомайському районі та                                                          

м. Первомайському 

Відділ у Чугуївському районі Міськрайонного 

управлінн  у Чугуївському  районі  та                      

м. Чугуєві 

державний кадастровий 

реєстратор 

Відділ у м. Чугуєві Міськрайонного управління 

у Чугуївському  районі та м. Чугуєві 

начальник відділу 

Відділ у м. Чугуєві Міськрайонного управління 

у Чугуївському  районі та м. Чугуєві 

спеціаліст  

Відділ у Балаклійському районі  начальник Відділу 

Відділ у Барвінківському районі  начальник Відділу 

Відділ у Барвінківському районі  спеціаліст 

Відділ у Близнюківському районі  державний кадастровий 

реєстратор 

Відділ у Борівському районі  заступник начальника 

Відділу  

Відділ у Великобурлуцькому районі  заступник начальника 

Відділу 

Відділ у Вовчанському районі заступник начальника 

Відділу 

Відділ у Дворічанському районі  державний кадастровий 

реєстратор                   

Відділ у Дворічанському районі  державний кадастровий 

реєстратор                     

Відділ у Дергачівському районі  державний кадастровий 

реєстратор 

Відділ у Дергачівському районі  головний спеціаліст 

Відділ у Зачепилівському районі  заступник начальника 

Відділу 



Відділ у Зачепилівському районі  державний кадастровий 

реєстратор  

Відділ у Золочівському районі заступник начальника 

Відділу 

Відділ у Кегичівському районі  начальник Відділу 

Відділ у Кегичівському районі  державний кадастровий 

реєстратор  

Відділ у Красноградському районі  начальник Відділу 

Відділ у Красноградському районі  заступник начальника 

Відділу 

Відділ у Краснокутському районі  начальник Відділу 

Відділ у Нововодолазькому районі  державний кадастровий 

реєстратор 

Відділ у Печенізькому районі заступник начальника 

Відділу 

Відділ у Сахновщинському районі  начальник Відділу 

Відділ у Шевченківському районі  заступник начальника 

Відділу 

Відділ у Шевченківському районі  провідний спеціаліст 

Відділ у м. Харкові  державний кадастровий 

реєстратор 

 

 

 


