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Щодо надання інформації 
про результати конкурсу 

Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 № 246, Головне управління статистики у Київській області інформує 
про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 
категорій "Б" і "В" (наказ № 42-к від 21.03.2017, оголошення на офіційному 
сайті Нацдержслужби за №№ 12722 – 12747): 

1) переможці конкурсу 
 

№ 
з/п Найменування посади 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 
кандидата 

Загальна  
кількість 

балів 
Примітка 

12722 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
планування, 
координації та 
моніторингу 
статистичної діяльності 

ЛІТМАН 
Ірина 

Євгенівна 
5,0 переможець 

конкурсу 

12723 

Заступник 
начальника відділу 
збирання даних 
вибіркових обстежень 
населення управління 
збирання та 
підготовки даних 

СЕНЯВСЬКА 
Світлана 

Володимирівна 
9,2 переможець 

конкурсу 

12726 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
введення та контролю 
даних управління 
збирання та 
підготовки даних 

СКАВРОНСЬКИЙ 
Ігор 

Георгійович 
6,2 переможець 

конкурсу 

 

 



 2 

12727 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
обробки даних 
статистики 
промисловості 
управління обробки 
даних статистики 
виробництва, послуг, 
торгівлі та енергетики 

ВОДОЛАЖЕНКО 
Ігор 

Олександрович 
6,2 переможець 

конкурсу 

12728 

Начальник відділу 
обробки даних 
структурної 
статистики 
управління обробки 
даних структурної 
статистики та 
статистики фінансів 
підприємств 

МАКАРЕНКО 
Тетяна 

Василівна 
8,4 переможець 

конкурсу 

12729 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
обробки даних 
структурної 
статистики 
управління обробки 
даних структурної 
статистики та 
статистики фінансів 
підприємств 

КНЯЗИК 
Анна 

Володимирівна 
6,6 переможець 

конкурсу 

12730 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
обробки даних 
структурних 
обстежень у 
сільському 
господарстві та 
статистики 
навколишнього 
середовища 
управління обробки 
даних статистики 
сільського 
господарства та 
навколишнього 
середовища 

МЕЛЬНИК 
Наталія 

Петрівна 
6,6 переможець 

конкурсу 
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12731 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
обробки даних 
статистики праці 
управління обробки 
даних соціальної 
статистики 

ТИЩИК 
Віра 

Юхимівна 
6,8 переможець 

конкурсу 

12733 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
аналізу даних 
статистики 
виробництва, послуг, 
сільського 
господарства та 
навколишнього 
середовища 
управління аналізу 
статистичних даних 

ФЕНЬ 
Марія 

Василівна 
6,2 переможець 

конкурсу 

12734 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
аналізу даних 
демографічної та 
соціальної статистики 
управління аналізу 
статистичних даних 

ГНЕСЬ 
Оксана 

Миколаївна 
7,4 переможець 

конкурсу 

12738 

Головний спеціаліст-
економіст відділу 
публікаційної та 
інформаційно-
аналітичної роботи 
управління поширення 
інформації та 
комунікацій 

КУШНІРУК 
Олена 

Іванівна 
7,8 переможець 

конкурсу 

12742 
Завідувач сектору 
режимно-секретної 
роботи 

СМИРНОВ 
Микола 

Геннадійович 
6,4 переможець 

конкурсу 

12743 Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

БУЛАЄВА 
Вікторія 

Леонідівна 
6,8 переможець 

конкурсу 

12745 
Головний спеціаліст-
економіст відділу 
економічної 

ЛЯЩЕНКО 
Ольга 

Борисівна 
6,2 переможець 

конкурсу 
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статистики управління 
статистики у Києво-
Святошинському 
районі 

 
2) кандидат на зайняття другої вакантної посади головного спеціаліста-

економіста відділу аналізу даних демографічної та соціальної статистики 
управління аналізу статистичних даних не пройшов конкурсний відбір; 

3) конкурс на зайняття інших посад, передбачених зазначеним вище 
наказом Головного управління статистики у Київській області, не відбувся 
через відсутність кандидатів. 
 
 
 
Начальник         Л. П. Височан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добринчук І. В.  486-91-52 (адміністратор) 


