
ФОНД ДЕРЖЛВНОГО MAI7IHA УКРАiНИ

РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

в хЕрсонськIй оБлАстI, АвтономнIй ршсггувлIцI крим
ТА М. СЕВАСТОПОЛI

нАкАз

з кадрових питань
(особового складу)

13. сц 2о2 / Херсон J\Ъ |] -р-

Про оголошецня конкурсу
на зайняття посади державноi
служби категорii (В>

ВiдповiднО дО ЗаконУ Украiни uПро державну службу>, Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 20Iброку }lЪ 246, зi
змiнами, керуючись пунктами 10, 12 Положення про Регiональне 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,

нАкАзую

1. ОГОлосити конкурс на зайняття посади державноi служби категорiТ (BD -
головного спец1€lлlста вlддlлу приватизац1l.

ПiДСтава: доповiдна записка начальника вiддiлу приватизацii Свiтлани
Казначеевоi вiд 12 квiтня 202l року

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноТ
служби категорii кВ> - головного спецiалiста вiддiлу приватизацii, що
додаються.

3. Визначити Iрину ЯКИI\4ЕНКО, головного спецiалiста з питань
персон€Lлу, особою, яка виконуватиме функцii адмiнiстратора пiд час
проведення конкурсу, вк€lзаного в пунктi 1 цього наказу.

4. Головному спецiалiсту з питань персонzLлу lринi ЯКИМЕНКО
забезпечити:

розмirцення наказу про оголошення конкурсу та умови його проведення
через особистий кабiнет на Сдиному порталi вакансiй державноТ служби не
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пiзнiше нiж протягом наступного робочого днrI з дня пiдписаннrl цього наказу;
оприлюднення iнформацiТ про оголошення конкурсу на офiцiйнiй

вебсторiнцi Регiон€Lльного вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй
областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi офiцiйного вебсайту
Фонду державного майна УкраТни.

5. Конкурснiй KoMicii забезпечити проведення конкурсу, вказаного в пунктi
1 цього наказу, вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник регiонального вiддiлення Галина ТЕСЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

13,ОЦ Jaa/ J\ъ //l,,э-

умови
проведення конкурсу

на зайняття посади державноi служби категорiТ <<В>> - головного спецiалiста
вiддiлу приватизацiI

Загальнi умови

Посадовi обов'язки

Здiйснення повноважень з питань
приватизацii об'сктiв:

1)готуе матерiали щодо приватизацii та
продажу об'сктiв державноТ власностi на
ayKuioHi або шляхом викупу (вiдповiдно до
закрiплених об' eKTiB);

2)готус iнформацiю для засобiв масовоi
iнформацii щодо приватизацii об'ектiв, а
також щодо вивчення гIопиту на потенцiйнi
об'скти приватизацii;

3)розглядае заяви про вкJIючення до
перелiку об'ектiв, що пiдлягають
приватизацii;

4)готуе матерiали з пiдтвердження права
власностi на об'екти нерухомого майна
(вiдповiдно до закрiплених об'сктiв);

5)готуе до приватизацiI об'скти, що
пiдлягають приватизацii (вiдповiдно до
закрiплених об' eKTiB);

б)готус та надсилае до Фонду державного
майна Украiни матерiали щодо включення
до перелiкiв об'сктiв, що пiдлягають
приватизацii (вiдповiдно до закрiплених
об'ектiв);

7)готуе проекти наказiв щодо здiйснення
процедур приватизацii об'ектiв державноТ
власностi (вiдповiдно до закрiплених
об'ектiв);

8)вживае органiзацiйних заходiв щодо
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iнвентаризацii та пiдготовки матерiалiв для
оцiнки (у разi потреби) об'сктiв
приватизацiТ (вiдповiдно до закрiплених
об'ектiв);

9)бере участь у обстеженнi будiвельних
майданчикiв, технiчного стану об'сктiв, що
пiдлягають приватизацiТ, а також об'сктiв
оренди, як потенцiйних об'ектiв
приватизацii (вiдповiдно до закрiплених
об'ектiв);

10) готуе матерiали щодо укладання
договорiв купiвлi-продажу державного
майна, вiдпрацьовуе проскти договорiв
купiвлi-продажу об'сктiв, що пiдлягають
приватизацii та aKTiB передавання майна
(вiдповiдно до закрiплених об'ектiв);

11) бере rIасть у роботi комiсiй з
приватизацii, iнвентаризацii,

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

Здiйснення повноважень щодо управлiння
державним майном, що не увiйшло до
статутних капiталiв господарсъких
товариств у процесi приватизацii, апе
перебувае на iх балансi:

1)здiйснюе заходи з управлiння майном
(вiдповiдно до закрiплених об'ектiв);

2)здiйснюе перевiрки стану утриманнrI,
використання за призначенням майна
(вiдповiдно до закрiплених об'ектiв);
3)гоryе проекти наказiв та iнших

документiв дJuI виконання заходiв щодо
управлiння майном (вiдповiдно до
закрiплених об' eKTiB);

5) у разi потреби готуе документи для
засiдання KoMicii з надання згоди на
списання майна (по закрiплених об'ектах);
6) узаг€шьнюе статистичну звiтнiсть

(вiдповiдно до закрiплених об'ектiв) та
надае iнформацiю для внесення до
електронноТ бази даних Iнформацiйно-
пошуковоi системи <ЕТАП-МДЙНО>.

За дорученням безпосереднього керiвника
розглядае звернення громадян, запити та
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звернення органlв державно1 влади, органlв
мiсцевого самоврядування, пiдпри€мств,

установ та органiзацiй, посадових осiб,
народних депутатiв УкраiЪи, депутатiв
мiсцевих рад, iнших суб'сктiв права на
звернення, запи,ги на iнформацiю з питань,
що нuLпежать до його компетенцiТ, готуе
проекти вiдповiдей на них.
Гоryе вiдповiдну аналiтичну та звiтну

iнформацiю в межах компетенцii.
Бере участь в роботi консультативних,

дорадчих, допомiжних органiв та служб
(рад", KoMicii, робочi групи тоrцо)
вiдповiдно до наказiв начапьника

регiонального вiддiлення.

Умови оплати працi

посадовий оклад - 5 300 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
18 сiчня 2017 року J\b 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
надбавки, виплати, премiТ вiдповiдно до
cTaTTi 52 Закону УкраiЪи "Про державну
службу";
додатковi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiсть працi таlабо
надбавки за виконання особливо важливоТ

роботи вiдповiдно до Положення про
застосування стимулюючих виплат
державним службовцям, затвердженого
постановою Кабiнету Мiнiётрiв УкраiЪи
вiд 18 сiчня 2017 року Jф 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначеннrI на
посаду

безстроково

строк призначення особи) яка досягла 65-

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

Перелiк iнформацii, необхiдноi
для участi в KoHKypci, та строк il
поданнrI

1) з€uIву про r{асть у KoHKypci iз
зазначеннrIм основних мотивiв щодо зайнятгя
посади за формою згiдно з додатком 2 до
Порялц проведеннrI конкурсу на зайнятгя
посад державноi сrryжби, з.Iтвердженого
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постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
25 березrrя 20116 року J\Ъ 246 зi змiнами (далi -
Порялок);

2) резюме за формою згЦно з додатком 2-|
до Порядку, в якому обов'язково зазначаеться
така iнформацiя:

прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата;

реквiзити док}менто, цIо посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство УкраТни;
пiдтвердженнll H€uIBHocTi вiдповiдного

сryпенrI вищоi освiти;
пiдтвердженIuI рiвrrя вiльного володiння

державною мовою;
вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi

сrryжби (.u наявностi), досвИ роботи на
вiдповiднш< посадах у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в умовах конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiднlо< вимог);

3) заяву, в якiй особа повИомля€, що до неi
не застосовуються заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону УкраiЪи "Про очищеннrI влади", та
надае згоду на проходжен}uI перевiрки та на
оприJIюднен}uI вiдомостей стосовно неТ

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

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

регryтацiТ (характеристики, рекомендацii
HayKoBi гryблiкацiТ то rцо).

На електроннi документи, що под€tються

дJUI )л{асп у конкурс1, накJIадаеться
квалiфiкований електроншй пiдгrrс
кандидата.

!ержавнi слryжбовцi державного органу, в
якому проводиться конкурс, якi бажаrоть
взяти }л{асть у KoнKypci, подаютъ лише заяву



5

про у{асть у конкурс1.

Особа, яка бажае взяти yracTb у KoHKypci,
подае вказану iнформацiю через Сдиний
порт€tл вакансiй державноi слryжби

https ://саrееr. gov.ual.

Iнформацiя приймаеться до |7 години
20 квiтня 2021 року

Щодатковi (необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним
пристосуваннrIм за формою згiдно з

додатком 3 до Порядку проведеннrI
конкурсу на заfoiяття посад державноi
сrryжби

Щата i час початку проведення
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

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

22 квiтня 202I року о 10 годинi 00 хвилин

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

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

кабiнет 225,

за фiзичноi

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб'ектом призначення або
керiвником державноi служби
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

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

кабiнет 200,

за фiзичноI

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

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

1 OcBiTa
вища за ocBiTHiM ступенем не нижче
бакаrrавра

2 Досвiд роботи не потребуе
aJ

Володiння державною
мовою

вlльне володlння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги
1 Стресостiйкiсть умlння розумlти та управляти своlми

емоцiями;
здатнiсть до самоконтролю;
здатнiсть до конструктивного ставленнrI

до зворотного зв'язку, зокрема критики;
2 Мотивацiя чiтке бачення своеI Micii на обранiй посадi

в державному органi;

розумiння кJIючових чинникiв, якi
спонукають до зайняття обраноi посади

1J Вiдповiдальнiсть усвlдомлення важJIивост1 якlсного
виконання своi посадових обов'язкiв з

дотриманням cTpoKiB та встановлених
процедур;

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд
час пiдготовки та прийняття рiшень,
готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за
можлив1 наслlдки ре€tлlзацl1 таких рlшень;
здатнiсть брати на себе зобов'язання,

чiтко ik дотримуватись i виконувати

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

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

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


