
Фонд шржАвного мдt7шrд укрдirп,t

РЕГIОНАЛЬНЕ ВrЛЛIЛЕННЯ
ФошудЕржАвного мдйнд

в хЕрсонськrй оБлдстI, двтономнIй ршспуБлIцI крим
ТА М. СЕВАСТОПОЛI

нАкАз

з кадрових питань
(особового складу)

2о. to.2o2,| Херсон J\ъ /5о-р

Про проведення повторних
KoHKypciB на зайняття посад
державноi служби категорii <Б>

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про державну службу>, Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 20|6 року Jф 246, зi
змiнами, керуючись пунктами 10, 12 Положення про РегiоныIьне вiддiлення
Фонду державного майна в Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi, затвердженого наказом Фонду державного майна
УкраiЪи вiд 18 грудня 2015 року J\Ъ 1964,

нАклзую

1. Провести повторнi конкурси на зайняття посад державноi служби
категорii кБ>:

1) заступника начапьника Вiддiлу приватизацii;
2) завiдувача сектору корпоративних прав Вiддiлу приватизацii.
2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноТ

служби категорiТ (Б) - заступника нач€Lпьника Вiддiлу приватизацii, що
додаютъся.

З. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii (Б) - завiдрача сектору корпоративних прав Вiддiлу
приватизацii, що додаються.

4. Визначити Iрину ЯКИМЕНКО, головного спецiалiста з питань
персонzlлу, особою, яка виконуватиме функцii адмiнiстратора пiд час
проведення KoHKypciB, вказаних в пунктi 1 цього нак€Lзу.

5. Головному спецiалiсту з питань персон€rлу Iринi ЯКИМЕНКО
забезпечити:

розмiщення нак€rзу та умов проведення KoHKypciB через особистий кабiнет



2

на €диному порталi вакансiй державноi служби не пiзнiше нiж протягом
наступного робочого дня з дня пiдписання цього наказу;

оприлюднення iнформацii про проведення KoHKypciB на офiцiйнiй
вебсторiнцi Регiон€lльного вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй
областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi офiцiйного вебсайry
Фоrцу державного майна Украiни.

6. Конкурснiй KoMicii забезпечити проведення KoHKypciB, вкzваних в пунктi
1 цього наказу, вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

7. Контролъ за виконанням цього нак€ву з€lJIиш€lю за собою.

Начальник регiонапьного вiддiлення Галина ТЕСЛЮК



ЗАТВЕРДХtЕНО

Наказ Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна
в Херсонськiй областi,
Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi

2о. lo,9o2l хs /ýс -с
умови

проведення конкурсу
на зайняття посади державноi служби категорii <(Б>> - заступцика

начальника Вiддiлу приватизацiТ

Загальнi умови

Посадовi обов'язки

Сприяс начаJIьнику вiддiлу у здiйсненнi
загЕlJIьного керiвництва дiяльнiстю вiддiлу,
направленого на виконання основних
завдань та функцiй, якi покладенi на вiддiл
вiдповiдно до Положення, та узгоджуе своТ

дii з начальником вiддiлу. Виконус
обов'язки нач€Llrьника вiддiлу у разi його
вiдсутностi або неможливостi здiйснення
ним cBoix повноважень.
Вiдповiдно до наданих повноважень з

питань приватизацii об' eKTiB:
1) готуе матерiали щодо приватизацii та

продажу об'ектiв державноТ власностi на
аукцiонi або шляхом викупу;
2) готуе iнформацiю для засобiв MacoBoi

iнформацii щодо приватизацii об'ектiв, а

також щодо вивчення попиту на потенцiйнi
об'екти приватизацii;
3) розглядас заяви про включення до

перелiку об'ектiв, що пiдлягають
приватизацii;
4) готуе матерiали з пiдтвердження права

власностi на об'екти нерухомого майна;
5) готуе до приватизацii об'екти, що

пiдлягають приватизацii;
6) готуе та надсилае до Фонду державного

майна УкраiЪи матерiали щодо включення
до перелiкiв об'ектiв, що пiдлягаютъ
приватизацiТ;
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7) готус проскти наказiв щодо здiйснення
процедур приватизацii об'ектiв державноi
власностi;
8) вживае органiзацiйних заходiв щодо

iнвентаризацii та пiдготовки матерiалiв для
оцiнки (у разi потреби) об'сктiв
приватизацii;
9) бере участъ в обстеженнi булiвельних

майданчикiв, технiчного стану об'ектiв, що
пiдлягають приватизацiТ, а також об'ектiв
оренди, як потенцiйних об'ектiв
приватизацii;
10) готус матерiали щодо укладаннrI

договорiв купiвлi-продажу державного
майна, вiдпрацьовуе проекти договорiв
купiвлi-продажу об'ектiв, що пiдлягають
приватизацii та aKTiB передавання майна;
11) бере r{асть у роботi комiсiй з

приватизацii, iнвентаризацii,

реструктуризацii, аукцiонних комiсiй з
продажу об' cKTiB державноi власностi.

Забезпечуе ефективне своечасне та якiсне
виконання завдань, покладених на вiддiл, в
частинi управлiння державним майном, яке
при приватизацii не увiйшло до статутних
капiталiв господарських товариств, €tле

перебувае на ix балансах, зокрема:
1) органiзовуе роботу щодо проведеншI

перевiрок стану утримання, використання
за призначенням такого майна;
2) проводить роботу щодо узагальненнrI

щомiсячно i щокварт€lIIьно iнформацii
стосовно управлiння майном;
3) контролюе узаг€Llrьнення статистичноТ

звiтностi за напрямками роботи вiддirry та
надае iнформацiю для
електронноi бази даних
пошуковоТ системи <ЕТАП

внесення до
йно-Iнформацi

МАИНО>;
4) готуе документи для засiдання KoMicii з

надання згоди на списання майна;
5) гоryе iнформацiю про результати

дiяльностi вiддiлу з цього напрямку роботи.
Органiзовуе та контролюе веденшI

дiловодства у вiддiлi вiдповiдно до
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Iнструкцii з дiловодства Регiонального
вiддiлення.
Бере у{асть в роботi консультативних,

дорадчих, допомiжних органiв та служб
(рад",. KoMiciT, робочi . групи тощо)

| вlдповlдно до наказlв нач€Lпьника
I

| регlонального вlддlлення.
lл
l 5а дорученням начальника вlддlлу
I

| розгляда€ звернення громадян, запити та
I

| звернення органlв державно1 влади, органlв
мtсцевого самоврядування, пlдпри€мств,
установ та органiзацiй, посадових осiб,
народних депутатlв, депутатlв мlсцевих
рад, iнших суб'сктiв права на звернення,
запити на iнформацiю з питань, rцо
н€шежать до його компетенцii, готуе
проекти вiдповiдей на них.
Готуе вiдповiдну аналiтичну та звiтну

iнформацiю.
Вносить iнформацiю та здiйснюе контроль

за своечасним поданням iнформацiТ
спецiалiстами вiддiлу щодо приватизацiТ
об'ектiв в електроннiй торговiй системi
кПрозорро.Продажi>.
Здiйснюе контроль за повним та

своечасним розмiщенням iнформацii в
межах повноважень вiддiлу на вебсайтi
Фонду державного майна Украiни

Умови оплати працi

llосадовий оклад - 6 700 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
18 сiчня 20|7 року J\Ъ 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
надбавки, виплати, премiТ вiдповiдно до
cTaTTi 52 Закону Украiни "Про державну
службу";
додатковi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiсть працi таlабо
надбавки за виконання особливо важливоТ

роботи вiдповiдно до абзацу восьмого
пункту 14 роздiлу XI Закону Украiни <Про
державну службу> та Положення про
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застосування стимулюючих виплат
державним службовцям, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 18 сiчня 20117 року Jф 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначеннlI на
посаду

безстрокове

строк призначення особи) якадосягла 65-

рiчного BiKy, становить один piK з правом
повторного призначеннrI без обов'язкового
проведення конкурсу lцороку

Перелiк iнформацii, необхiдноТ
для участi в KoHKypci, та строк fi
подання

1) з€uIва про у{асть у KoHKypci iз
зазначеннrIм основних мотивiв щодо зайняття
посади за формою згiдно з додатком 2 до
Порядц проведеннrI конкурсу на зйнятгя
посад держ€lвноi служби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25 березня 20lб року J\Ъ 246 зi змiналли
(даrri - Порядок);

2) резюме за формою згiдно з додатком 2l
до Порядку, в якому обов'язково зазначаеться
така iнформацiя:

прiзвище, iм'я, по батъковi кандидата;

реквiзити документ4 що посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство Украiни;
пiдтвердження наявностi вiдповiдного

сцшенrI вищоi освiти;
вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi

сrryжби (за наявностi), досвiд роботи на
вiдповИню< посадzж у вЦповiднiй сферi,
визначенiй в умовах конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiдних вимог);

З) заява, в лсiй особа повiдомляе, що до неТ

не застосовуються заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону УкраiЪи "Про очищеннrI влади", та
надае згоду на проходження перевiрки та на
оприJIюдненнrI вiдомостей стосовно неТ

вiдповiдно до зазначеного Закону. Подача
додаткiв до з€uIви не е обов'язковою;

4) копiя,.Щержавного сертифiката про piBeHb
володiння державною мовою (витяг з реестру
.Щержавню< сертифiкатiв про piBeHb володiння

державною мовою), ,цо пiдтвердтсус piBeHb
володiння державною мовою, визначений
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Нацiональною комiсiею зi стандартiв
державноi мови.

Особа, яка виrIвила бажанIuI взяти )часть у
KoHKypci, може подавати додЕIткову
iнформацiю, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
попереднiх результатiв TecTyBaHHrI, досвiду
роботи, професiйних компетентностей,

регryтацii (характеристики, рекомендацii,
HayKoBi гryблiкацiТ тощо).
На електроннi документи, що подаються

дJUI 1"racTi у KoHKypci, накJIадасться
' .1.кв€tлlФlковании електроннии пlдпис

кандидата.

,.Щержавнi слryжбовцi державного органу, в
якому проводиться конкурс, якi бажають
взяти rIастъ у KoнKypci, подають лише заJIву
про ylacTb у KoHKypci.

Особа, яка бажае взяти у{асть у KoHKypci,
подае вкuвану iнформацiю через единий
портztл вакансiй державноi служби
https : //саrееr. gоч.uа.

Iнформацiя приймаеться до 29 жовтrrя
2021 рокудо 15 год{ни45 хвилин

.Щодатковi (необов'язковi)
документи

заrIва щодо забезпечення
пристосраннrIм за формою
додатком З до Порядку
конкурсу на зайняття посад
сrryжби

розумним
згiдно з

проведеннrI

державноi

Щата i час початку проведення
тестування кандидатlв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначенням
електронноi платформи для
комуцiкацii дистанцiйно)

04 листопада 202I року о l0 годинi
00 хвилин

проведення тестування дистанцiйно,
шляхом використання кандидатом
комп'ютерноi технiки та пiдключення
через особистий кабiнет на единому
порталi вакансiй державноi служби

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
проспект Ушакова, 47,
м. Херсон

за фiзичноi
за адресою:
кабiнет 225,
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Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб'сктом призначення або
керiвником державноi служби
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
проспект Ушакова, 47,
м. Херсон

за фiзичноi
за адресою:
кабiнет 200,

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноi пошти особи, яка
надас додаткову iнформацiю з
питань проведення конкурсу

Якименко Iрина Петрiвна
0552 22 44 44
iryna.yakymenko @spfu. gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa
вища освlта за освlтнlм ступенем не нижче
магiстра галузi знань кПраво> або
кУправлi}{ня,га адмirriструва}i}lя))

2 Досвiд роботи

досвiд роботи на посадах державноi служби
категорiй "Б" чи "В" або досвiд служби в
органах мiсцевого самоврядування, або
досвiд роботи на керiвних посадах
пiдприемств, установ та органiзацiй
незa}JIежно вiд форми власностi не менше
двох poKiB

aJ
Володiння державною
мовою

вlльне володlння державною мовою

Вимоги до компетентностi
Вимога компоненти вимоги

1 Встановлення цiлей,
прiоритетiв та орiентирiв

умlння встановлювати чlтк1, ре€LгIьнl,

досяжнi груповi чи iндивiдуальнi цiлi та
прiоритети;

умiння визначати орiентири для
досягнення групових чи iндивiдуальних
цiлей

2 Ефективнiсть координацii з
iншими

здатнiсть нuLпагоджувати зв'язки з iншими
структурними пiдроздiлами державного
органу, представниками iнших державних
органiв, в тому числi з використанням
цифрових технологiй;

умiння конструктивного обмiну
iнформацiсю, узгодження та упорядкування
дiй;
здатнiсть до об'сднання та систематизацii

спiльних зусиль
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a
J Багатозадачнiсть здатнiсть концентрувати (не втрачати)

увагу на виконаннi завдання;

умiння розкJIадати завдання на процеси,
спрощувати ik;

здатнiсть швидко змiнювати напрям

роботи (дiяльностi);

умiння управляти результатом i бачити
прогрес

Вiдповiдальнiсть усвiдомлення важливостi якiсного
виконання cBoix посадових обов'язкiв з

дотриманням cTpoKiB та встановлених
процедур;

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд
час пiдготовки i прийняття рiшень,
готовнiсть нести вiдповiдалънiсть за
можливi наслiдки реалiзацiТ таких рiшень;

здатнiсть брати на себе зобов'язання, чiтко
1х дотримуватись 1 виконувати

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

КонституцiТ УкраiЪи;
Закону УкраiЪи кПро державну службу>;
Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>
та iншого законодавства

2 Знання законодавства у сферi Знання:
Закону Украiни кПро Фонд державного
майна Украiни>;
Закону УкраiЪи кПро приватизацiю
державного i комун€tльного майна>;
Закону УкраiЪи <Про управлiння об'ектами
державноi власностi>>

4.



ЗАТВЕРДХtЕНО

Наказ Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна
в Херсонськiй областi,
Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi

2с. tc,2o2] J\ъ l5с,-п,

умови
проведення конкурсу

на зайняття посади державноi служби категорiТ <<Б>> - завiдувача сектору
корпоративних прав Вiддiлу приватизацii

Загальнi умови

Посадовi обов'язки

Здiйснюс керiвництво сектором, несе
персонztльну вiдповiдальнiсть за
органiзацiю та результати його дiяльностi.

Органiзовус роботу rцодо формування
складу наглядових рад та бере участь у
заг€Lпьних зборах акцiонерних товариств,

управлiння корпоративними правами яких
здiйснюе Регiональне вiддiлення.

Органiзовуе роботу щодо затвердження
просктiв фiнансових планiв та оцiнки
результатiв дiяльностi суб' eKTiB
господарювання державного сектору
економiки, що перебувають в сферi

управлiння РегiонаJIьного вiддiлення.
Здiйснюе контроль за сплатою дивiдендiв

до !ержавного бюджету УкраiЪи
пiдприсмствами, що належатъ до сфери

управлiння Регiон€LIIьного вiддiлення.
Органiзовуе роботу з керiвниками

виконавчого органу акцiонерних товариств
та державних пiдприсмств, що перебувають

у сферi управлiння Регiонального
вiддiлення, з питань змiни керiвникiв,

розробки укладання та переукладання
KoHTpaKTiB, формування складу
виконавчого органу.

Забезпечуе надання розпоряднику
единого реестру об'ектiв державноi
власностi вiдомостей про об'екти державноi
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власностi (державнi пiдпри€мства та
корпоративнi права держави), що належать
до сфери управлiння Регiон€IJIьного
вiддiлення.

Проводить аналiз ефективностi

управлiння корпоративними правами
держави, що нz1,IIежать до сфери управлiння
Регiонального вiддiлення.

Готуе вiдповiдну аналiтичну та звiтну
iнформацiю в межах своеi компетенцii.

Бере участь в роботi комiсiй,
консультативних, дорадчих, допомiжних
органiв та служб (рuдr, колегiТ, робочi
групи тоrцо) вiдповiдно до наказiв
начапьника регiон€шьного вiддiлення.

За дорученням начzшьника регiонального
вiддiлення здiйснюе прийом громадян.

Надае iнформацiйно-довiдковi послуги з
питань управлiння корпоративними
правами держави. Надас консультацiТ та
методичну допомогу структурним
пiдроздiлам Регiон€шьного вiддiлення з
питань, вiднесених до його повноважень.

Умови оплати працi

lrосадовий оклад - б З00 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
18 сiчня 20|7 року J\lb 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
надбавки, виплати, премii вiдповiдно до
cTaTTi 52 Закону Украiни "Про державну
службу"
додатковi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiсть працi та/або
надбавки за виконання особливо важливоТ

роботи вiдповiдно до абзацу восьмого
tIyHKTy 14 роздiлу XI Закону УкраТни <Про
державну службу> та Положення про
застосування стимулюючих виплат
державним службовцям, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 18 сiчня 2017 року J\lЪ 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи безстрокове
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безстроковiсть призначення на
посаду

строк призначення особи) якадосягла 65-

рiчного BiKy, становить один piK з правом
повторного призначеннrI без обов'язкового
проведення конкурсу щороку

Перелiк iнформацii, необхiдноi
для участi в KoHKypci, та строк ii
подання

1) зzulва про у{асть у KoHKypci iз
з€вначеннlIм основних мотивiв щодо зайrrятгя
посади за формою згiдно з додатком 2 до
Порядrсу цроведеннrI конкурсу на зайнятгя
посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Ук.раiни
вiд25 березня 20Iб року J\Ъ 246 зi змiнами
(даrri - Порядок);

2) резюме за формою згiдно з додатком 2l
до Порядку, в якому обов'язково з€вначаеться
така iнформацiя:

прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата;

реквiзити документq що посвцчус особу та
пiдтверджуе |ромадянство Украiни;

пiдтвердженIuI наявностi вiдповiдного
сryпеня вищоi освiти;

вiдомостi про сT€DK роботи, стаж державноi
слryжби (за наявностi), досвiд роботи на
вiдповiднlо< посадсlх у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в yMoBElx конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiдних вимог);

3) заша, в якiй особа повiдомляе, що до неi
не застосов)rються заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону Украiни "Про очищеннrI влади", та
надае згоду на проходженнrI перевiрки та на
оприJIюдненн;I вiдомостей стосовно неi
вiдповiдно до з€Lзначеного Закону. Подача
додаткiв до зсUIви не е обов'язковою;

4) копiя Щержавного сертифiката про piBeHb
володiння державною мовою (витяг з ресстру
.Щержавних сертифiкатiв про piBeHb володiнrrя

держztвною мовою), що пiдтверджуе piBeHb
володiння державною мовою, визначений
Нацiона-гrьною комiсiсю зi стандартiв
державноi мови.

Особа, яка виrIвила бажаннrI взяти rIасть у
KoHKypci, може подавати додаткову
iнформацiю, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
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попереднiх результатiв TecryBaHHrI, досвiду
роботи, професiйних компетентностей,

регryтацii (характеристики9 рекомендацii,
HayKoBi гryблiкацii тощо).
На електроннi документц що под€lються

дJUI )пrасп у конкурс1, накJIадаеться
квалiфiкований електронний пiдпис
кандидата.

Щержавнi слryжбовцi державного оргаIту, в
якому проводиться конкурс, якi бажають
взяти у{асть у KoнKypci, подають лише зzulву
про ylacTb у KoHKypci.

Особа, яка бажае взяти у{асть у KoнKypci,
подае вк€вану iнформацiю через Сдиний
портчlл вакансiй держ€lвноi служби
https : //саrееr. gov.ua.

Iнформацiя приймаеться до 29 жовтня
2021 рокудо 15 години45 хвилин

,Щодатковi (необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним
пристосраннrIм за формою згiдно з

додатком З до Порядку проведеннrI
конкурсу на зайrrяття посад державноi
сrryжби

,Щата i час початку проведеннrI
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

05 листопада 202| року о 10 годинi
00 хвилин

проведення тестування дистанцiйно,
шляхом використання кандидатом
комп'ютерноi технiки та пiдключення
через особистий кабiнет на единому
порталi вакансiй державноi служби

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
проспект Ушакова, 47,
м. Херсон

за фiзичноi
за адресою:
кабiнет 225,
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Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб'ектом призначення або
керiвником державноТ служби
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
проспект Ушакова, 47,
м. Херсон

за фiзичноi
за адресою:
кабiнет 200,

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноi пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з
питань проведення конкурсу

Якименко Iрина Петрiвна
0552 22 44 44
iryna. yakymenko @ sp fu. gov. ua

Квалiфiкацiйнi вимоги

l OcBiTa
виIца освlта за освlтнlм ступенем не нижче
магiстра

2 Досвiд роботи

досвiд роботи на посадах державноТ служби
категорiй "Б" чи "В" або досвiд служби в
органах мiсцевого самоврядування, або
досвiд роботи на керiвних посадах
пiдприсмств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi не менше
двох poKiB

aJ
Володiння державною
мовою

вlльне володlння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги
1 Управлiння органiзацiею

роботи
чiтке бачення цiлi;
ефективне управлiння ресурсами;
чiтке планування реалiзацiТ;
ефективне формування та управлiння

процесами
2 якiсне виконаннJl

поставлених завдань
чiтке i точне формулювання мети, цiлей i

завдань службовоi дiяльностi;
комплексний пiдхiд до виконання

завдань, виявлення ризикiв;
розумiння змiсту завдання i його

кiнцевих результатiв, самостiйне
визначення можливих шляхiв досягнення

aJ Iнiцiативнiсть здатнiсть пропонувати iдеi та пропозицii
без спонукання ззовнi;

усвiдомлення необхiдностi самостiйно
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шукати можливостl якlсного та
ефективного виконання cBoik посадових
обов'язкiв

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

Конституцii Украiни;
Закону Украiни <Про державну службу>;
Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii>
та iншого законодавства

2 Знання законодавства у сферi Знання:
Закону Украiни кПро Фонд державного
майна УкраТни>;
Закону Украiни кПро управлiння об'ектами
державноi власностi>;
Закону УкраiЪи кПро акцiонернi
товариства))

1J Знання основних принципiв
го управлlння

Наявнiсть знань та професiйних навичок в
сферi корпоративного управлiння


