
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
ТА М. СЕВАСТОПОЛІ

НАКАЗ

з особового складу

/ /О. Херсон № /ЄкР~
Про оголошення конкурсу 
на зайняття посади 
головного спеціаліста 
відділу реформування власності

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, 
відповідно до глави 2 Закону України «Про державну службу», Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року 
№648), керуючись пунктами 10, 12 Положення про Регіональне відділення 
Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 18 грудня 2015 року № 1964,

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста 

відділу реформування власності Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.

2.3атвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
головного спеціаліста відділу реформування власності (додаються).

3. Головному спеціалісту з питань персоналу Якименко І.П.:
- забезпечити надсилання в електронній формі наказу про оголошення 

конкурсу та умов його проведення Міжрегіональному управлінню 
Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, 
Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі;

- забезпечити оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на 
офіційній веб-сторінці Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі офіційного 
веб-сайту Фонду державного майна України, інших веб-сайтах та засобах 
масової інформації.
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4.Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу на зайняття 
посади головного спеціаліста відділу реформування власності відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

І



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м.Севастополі

№ /& Р -Л .

УМОВИ
проведення конкурсу 

на зайняття посади головного спеціаліста відділу реформування власності

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. З питань реформування власності:

1) готує матеріали щодо приватизації та 
продажу об’єктів державної власності на 
аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу 
(відповідно до закріплених об’єктів);

2) готує інформацію для засобів масової 
інформації щодо приватизації об'єктів, а також 
щодо вивчення попиту на потенційні об’єкти 
приватизації;

3) розглядає заяви про приватизацію майна, 
що перебуває у державній власності та вносить 
пропозиції за підсумками розгляду (відповідно 
до закріплених об’єктів);

4) готує матеріали з підтвердження права 
власності на об'єкти нерухомого майна 
(відповідно до закріплених об’єктів);

5) готує до приватизації об'єкти, що 
підлягають приватизації, у тому числі разом із 
земельними ділянками (відповідно до 
закріплених об’єктів);

6) готує та надсилає до Фонду державного 
майна України матеріали щодо включення до 
переліків об'єктів, що підлягають приватизації, у 
тому числі разом із земельними ділянками 
(відповідно до закріплених об’єктів);

7) готує проекти наказів щодо здійснення 
процедур приватизації об’єктів державної 
власності (відповідно до закріплених об’єктів);

8) проводить роботу з інвентаризації та 
підготовки матеріалів для оцінки об'єктів 
приватизації (відповідно до закріплених 
об’єктів);

9) бере участь у обстеженні будівельних 
майданчиків, технічного стану об'єктів, що 
підлягають приватизації, а також об’єктів 
оренди, як потенційних об’єктів приватизації 
(відповідно до закріплених об’єктів);

10) готує матеріали щодо укладання 
договорів купівлі-продажу державного майна,
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Умови оплати праці

відпрацьовує проекти договорів купівлі- 
продажу об'єктів, що підлягають приватизації та 
актів передавання майна (відповідно до 
закріплених об’єктів);

11) бере участь у роботі комісій з 
приватизації, інвентаризації, реструктуризації, 
конкурсних (аукціонних) комісій з продажу.

2. З питань управління державним майном:
1) здійснює заходи з управління державним 

майном, що не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств при приватизації, але 
перебуває на їх балансі (відповідно до 
закріплених об’єктів);

2) здійснює перевірки стану утримання, 
використання за призначенням державного 
майна, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств при приватизації, але 
перебуває на їх балансах (відповідно до 
закріплених об’єктів);

3) готує проекти наказів та інших 
документів для виконання заходів щодо 
управління державним майном, що не увійшло 
до статутних капіталів господарських товариств 
при приватизації, але перебуває на їх балансі 
(відповідно до закріплених об’єктів);

4) готує та вносить інформацію до 
електронної бази даних ІППС «ЕТАП- 
МАЙНО».

3. З інших питань, що входять до компетенції 
Відділу:

1) бере участь у навчанні з підвищення 
кваліфікації згідно із затвердженими планами;

2) готує проекти відповідей на депутатські 
запити та звернення, звернення громадян, 
установ, підприємств та організацій з питань, 
що відносяться до його компетенції;

3) готує відповідну аналітичну та звітну 
інформацію в межах своєї компетенції;

4) у разі звільнення або переведення на 
іншу посаду забезпечує передачу отриманих 
документів (для опрацювання або з архіву) 
іншому працівнику, визначеному начальником 
Відділу.

4. Виконує інші доручення начальника 
Відділу та керівництва Регіонального 
відділення, видані в межах їх повноважень.

5. Виконує інші обов’язки, передбачені 
Законом України «Про державну службу».

1. Посадовий оклад відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 
"Питання оплати праці працівників державних 
органів" у розмірі 3 801 грн.
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Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на посаду 
Перелік документів, необхідних для участі в 
конкурсі, та строк їх подання

Місце, час та дата початку проведення 
конкурсу

2.Надбавка за вислугу років на державній 
службі на рівні 3 відсотків посадового окладу за 
кожний календарний рік стажу державної 
служби, але не більше 50 відсотків посадового 
окладу.

3. Надбавка за ранг державного службовця 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати 
праці працівників державних органів".

4. Надбавки, доплати та премії відповідно до 
статті 52 Закону України «Про державну 
службу» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати 
праці працівників державних органів". 
Безстрокове призначення на посаду.

Копія паспорта громадянина України.
Письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів для зайняття 
посади, до якої додається резюме у довільній 
формі.

Письмова заява, в якій кандидат повідомляє 
про те, що до нього не застосовуються заборони, 
визначені частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 
та надає згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей стосовно нього 
відповідно до зазначеного Закону.

Копія (копії) документа (документів) про 
освіту.

Оригінал посвідчення атестації щодо 
вільного володіння державною мовою.

Заповнена особова картка встановленого 
зразка.

Декларація особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, за минулий рік (у вигляді 
роздрукованого примірника заповненої 
декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються:
- до 10 листопада 2017 року включно;
- в робочі дні: з понеділка по четвер з 8:00 до 
17:00, в п’ятницю з 8:00 до 15:45, вихідні дні - 
субота, неділя;
- за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47, 
каб. 228.
15 листопада 2017 року о 10:00 
м. Херсон, пр. Ушакова, 47
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Прізвище, ім’я та по батькові, номер 
телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта

2. Досвід роботи
3. Володіння державною мовою

Якименко Ірина Петрівна 
22-44-44
кЬег50п@зрйі.£0У.иа; 
аксіз_65 @зр£и. §оу.иа.

вища відповідного напряму підготовки не нижче 
ступеня молодшого бакалавра або бакалавра; 
не потребує;
вільне володіння державною мовою.

Професійна компетентність

Вимога
1. Якісне виконання поставлених завдань

2. Командна робота та взаємодія
3. Сприйняття змін
4. Технічні вміння

5. Орієнтація на саморозвиток

6. Стросостійкість

7. Уважність до деталей 

Професійні знання
Вимога

1. Знання законодавства

2. Знання спеціального законодавства, що 
пов’язане із завданнями та змістом 
роботи державного службовця 
відповідно до посадової інструкції 
(положення про структурний підрозділ)

Компоненти вимоги
- вміння працювати з інформацією;
- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати 
та презентувати;
- вміння надавати зворотній зв’язок;
- здатність приймати зміни та змінюватись;

вміння використовувати комп’ютерне 
обладнання та програмне забезпечення, 
використовувати офісну техніку;
- самостійність, добровільність та спрямованість 
на вдосконалення професійної компетентності;
- розуміння своїх емоцій;
- самоконтроль;
- конструктивне ставлення до зворотного 
зв’язку, зокрема критики;
- оптимізм;
- загострення уваги на найдрібніших деталях у 
предметах і явищах.

Компоненти вимоги 
Знання:
- Конституції України;
- Закону України “Про державну службу”;
- Закону України “Про запобігання корупції” 
Знання:
- Закону України «Про Фонд державного 
майна»;

Закону України «Про приватизацію 
державного майна»;
- Закону України «Про Державну програму 
приватизації»;
- Закону України «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)»;
- Закон України «Про особливості приватизації 
об’єктів незавершеного будівництва»;
- Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності»;
- Закону України «Про створення вільної 
економічної зони «Крим» та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово
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окупованій території»,
- указів та розпоряджень Президента України, 
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів 
України, інших законодавчих та нормативно- 
правових актів, що стосуються сфери 
приватизації, управління державним майном;
- Положення про Регіональне відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.


