
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ 

ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Н А К А З

Київ

Про оголошення конкурсу на 
зайняття посад державної служби

Відповідно до глави 2 розділу IV Закону України від 10.12.2015 №889- 
VIII «Про державну службу», 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, зі змінами), з метою добору осіб, 
здатних професійно виконувати посадові обов’язки,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити у Регіональному відділенні Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (м.Київ) (далі -  
Регіональне відділення) конкурс на зайняття посад державної служби категорій 
«Б» (далі т  конкурс).

2. Затвердити:
2.1. Перелік посад державної служби категорій «Б» Регіонального 

відділення, на зайняття яких оголошено конкурс (додаток 1).
2.2. Умови проведення конкурсу, що додаються.
3. Відділу управління персоналом Управління персоналом та 

забезпечення діяльності регіонального відділення:
3.1. Розмістити наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення 

через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС 
не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його підписання.

3.2. Забезпечити розміщення інформації про переможця конкурсу на 
Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше ніж протягом 
наступного робочого дня після визначення результатів конкурсу.

4. Відділу проведення конкурсів з відбору СОД, адміністрування баз 
даних:



4.1. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 
веб-сторінці Регіонального відділення офіційного веб-сайту Фонду державного 
майна України.

4.2. Оприлюднити результати конкурсу на офіційному веб-сайті 
Регіонального відділення не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

5. Конкурсній комісії Регіонального відділення забезпечити проведення 
етапів конкурсного відбору, визначення його результатів, складення загального 
рейтингу кандидатів на зайняття посад державної служби у відповідності до 
вимог Порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Денис ЛАЗУРКО



Додаток 1
до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях
від «0£» -/<£, 2019 №

Перелік посад державної служби категорій «Б»
Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, 
на зайняття яких оголошено конкурс

1. Начальник відділу правового забезпечення по Черкаській області 
Управління претензійно-правової роботи (робоче місце у м.Черкаси) -  
1 вакансія;

2. Завідувач сектору правового забезпечення по Чернігівській області 
Управління претензійно-правової роботи (робоче місце у м.Чернігів) -  
1 вакансія.

С\/
і

Начальник управління 
персоналом та забезпечення 
діяльності регіонального відділення Лілія ЛЕОНТЬЄВА


