
Оголошення про
конкурс на заміщення вакантних посад

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби:
Категорії «Б»:
- начальник відділу управління державним майном та корпоративними правами -  
1 вакансія;
- заступник начальника відділу управління державним майном та корпоративними 
правами (на період відпустки (до 30.07.2018р.) по догляду за дитиною до досягнення 
нею 3-х річного віку основного працівника) -  1 вакансія;
- заступник начальника відділу контролю за виконанням умов договорів (на період 
відпустки (до 15.04.2018р.) у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника) -  
1 вакансія.

Претенденти на заміщення вакантних посад державних службовців 
категорії «Б» повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
- бути громадянином України;
- мати вищу освіту, не нижче ступеня магістра;
- вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм 
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), навички роботи з інформаційно- 
пошуковими системами;
- вільне володіння державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають 
взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття 
посади державної служби (згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби (далі -  Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №648), ДО ЯКОЇ 
додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява (згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою ічетвертою статті 1 Закону України 
“Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №167), в ЯКІЙ ПОВІДОМЛЯЄ, що до 
неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади” (далі -  Закон), та надає згоду на проходження 
перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 
Закону;
4) письмова заява особи, що має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного 
пристосування (згідно з додатком 3 до Порядку);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою*/

*/ Особа, яка має один із нижчезазначених документів, а саме:
1. документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” 

за вивчення української мови;
2. документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом 

про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3. диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з 

відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
4. диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; 

українська мова та література і іноземна мова; філологія,



може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу, перелік якого наведено на веб-сайті 
Національного агентства з питань державної служби, із заявою про видачу посвідчення на безоплатній 
основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних 
до нього додатків.
7) заповнену особову картку встановленого зразка;
8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, за минулий рік*7 (як кандидата на посаду та надається у вигляді 
роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

*/ Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 
№ 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.07.2016 за № 958/29088, з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з 
Законом «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування.

При подачі копій документів для участі у конкурсі при собі мати оригінали цих 
документів.

На державну службу не може вступити особа, яка:

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої 
обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або 
не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з 
виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду 
законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не надала згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до Закону "Про очищення влади";
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або поштою до Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській області (01032, м. Київ, вул. 
Симона Петлюри,!5, з позначенням на конверті "Конкурс на заміщення вакантних 
посад») протягом 15 календарних днів ( останній день подачі документів до 16 год. 
45 хв. 26 січня 2018 року) з дня оприлюднення цього оголошення на офіційному веб- 
сайті Національного агентства України з питань державної служби 
(http://nads.gov.ua/page/vakansiyi «Інформація про оголошення конкурсу та результати» 
у розділі «м.Київ», підрозділу «Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській області»), в якому опубліковані умови проведення конкурсу.

У разі подання документів особисто або поштою заява, зазначена у п.2 переліку 
документів, які надаються для участі у конкурсі (далі -  Перелік), пишеться 
власноручно або з використанням комп’ютерної ■ техніки (із проставленням 
власноручного підпису), а заява, зазначена у п.З Переліку, -  власноручно.

Контактна інформація: Леонтьева Лілія Федорівна; тел. (044) 200-25-35;
E-mail: office_32@spfu.gov.ua
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